
FITASC Sportinga un FITASC Compak sportinga 
tiesnešu nolikums 

  
  
  
1. Tiesneša mērķis ir būt objektīvam, nodrošināt vienlīdzīgus apstākļus šāvējiem, kā arī 
atvieglot to dalību sacensībās, pārzinot un godīgi piemērojot noteikumu prasības. Tiesnesim 
jāpalīdz organizatoriem profesionāli novadīt sacensības. 
Tiesneša apmācība notiek pēc FITASC noteikumiem. Tiesnešu apmācību un eksāmenu 
organizē Latvijas Sportinga Federācija tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja 
ievelēta persona.  
  
2. Tiesnesis var iegūt FITASC sportinga vai FITASC Compak sportinga kvalifikāciju atsevišķi. 
LsF Piešķir sekojošas kvalifikācijas: 
- tiesneša palīgs - persona ir apguvusi teoriju, ir iepazīstināta ar noteikumiem un nokārtojusi 
rakstisku eksāmenu. Tiesneša palīgs nevar strādāt uz laukuma viens. 
- nacionālais tiesnesis - persona, kura spēj patstāvīgi darboties uz laukuma, pieņemt pareizo 
lēmumu, strādāt stresa situācijās. Ir nokārtojusi rakstisko un praktisko eksāmenu.  
 
  
3. Tiesneša kvalifikāciju apstiprina, kā arī anulē tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs informējot 
par to LSpF valdi. 
  
4. Piešķir šādas tiesnešu kvalifikācijas: 
4.1. Reģionālais vai nacionālais Sportinga tiesnesis; 
4.2. Reģionālais vai nacionālais Compak sportinga tiesnesis. 
  
5. Par Reģionālo kļūst: 
5.1. Sezonas laikā tiesājot vismaz divās reģionāla mēroga sacensības, ko organizē LSpF vai tās 
biedrs; 
5.2. Noklausoties 5 stundu apmācības semināru, kuru organizē tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājs; 
5.3. Nokārtojot rakstisku eksāmenu; 
 
6. Par nacionālo tiesnesi kļūst: 
6.1. Sezonas laikā tiesājot vismaz divās Latvijas mēroga sacensības, ko organizē LSpF vai tās 
biedrs; 
6.2. Noklausoties 5 stundu apmācības semināru, kuru organizē tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājs; 
6.3. Nokārtojot rakstisku eksāmenu; 
6.4. Vienreiz startējot un nokārtojot praktisko eksāmenu (sezonā, kad tiesneša palīgs 
parkvalificējas par nacionālo) Federācijas  vai kaimiņvalstu Federāciju organizētās sacensībās.  
 
7. Par starptautisko tiesnesi kļūst: 
7.1. Tiesājot starptautiska mēroga sacensības;  
7.2. Par starptautisko tiesnesi nevar kļūt, neiegūstot nacionālā tiesneša kvalifikāciju. 
7.3. Lai kļūtu par starptautisko tiesnesi, nepieciešamas sarunvalodas līmeņa angļu valodas 
zināšanas.  



7.4. Par starptautisko mēroga tiesnesi var kļūt persona, kura sasniedza 25 gadus un ir LSpF 
nacionāla mēroga tiesnesis, vismaz trīs gadus. Regulāri piedalās LSpF organizētās sacensībās.   
  
 
 
 
8. Mācoties, tiesneša palīgs saņem 50% no tiesneša atalgojuma par sacensību tiesāšanu.  
  
9. Pēc tiesneša kvalifikācijas iegūšanas, LSpF izsniedz attiecīgās tiesneša kvalifikācijas 
apliecību.  
  
10. Tiesneša kvalifikāciju var anulēt, ja: 
10.1. tiesnesis pārkāpj vai ignorē FITASC sportinga vai Compak sportinga noteikumus; 
10.2. tiesājot, nav objektīvs; 
10.3. tiesājot, uzvedas neadekvāti, necienīgi, rupji un aizvainojoši; 
10.4. tiesā alkoholisko vai apreibinošo vielu ietekmē; 
10.5. ignorē sacensību galvenā tiesneša vai tiesnešu kolēģijas lēmumu; 
10.6. nepiedalās ka tiesnesis, LSpF organizētās sacensībās vismaz divus gadus bez 
attaisnojoša iemesla. 
  
11.Izdarot kādu no šo noteikumu 10.punktā minētajiem pārkāpumiem: 
11.1. pirmajā reizē tiesnesis saņem sacensību galvenā tiesneša vai tiesnešu kolēģijas 
brīdinājumu, par ko tiek informēta LSpF valde; 
11.2. otrajā reizē tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs var pieņemt kādu no šiem lēmumiem: 
11.2.1. samazina tiesneša kvalifikāciju – no starptautiskā uz nacionālā vai reģionālā tiesneša 
kvalifikāciju; 
11.2.2. nosakot pārbaudes laiku un nosacījumus; 
11.2.3. anulē tiesneša apliecību uz laiku, nosakot kvalifikācijas atgūšanas nosacījumus saskaņā 
ar šo noteikumu 5., 6. un 7.punktā noteikto; 
12. anulē tiesneša apliecību, bez tiesībām atgūt tiesneša kvalifikāciju. 
  
13. Tiesnesis zaudē kvalifikāciju, ja laika posmā līdz diviem gadiem nav tiesājis jebkāda 
mēroga sacensības, izņemot tiesnešus, kas kā sportisti piedalās šaušanas sacensībās.  
  
14. Samaksu par sacensību tiesāšanu tiesnešiem nosaka LSpF valde.  
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