
 
Latvijas Sportinga federācijas 

Mednieku līgas 2023. gada 
NOLIKUMS 

 
 
1.Latvijas Sportinga federācijas (turpmāk tekstā – LSpF) Mednieku līgas mērķis ir apvienot 
šaušanas pa lidojošiem šķīvīšiem (sportinga) entuziastus starp Latvijas medniekiem, radot 
iespēju sacensties šaušanā šāvējiem bez iepriekšējas pieredzes, lai uzlabotu to šaušanas 
iemaņas. 
 
2.Mednieku līga ir sacensību sērija 2023. gadā, kas sastāv no 4 Compak Sporting sacensībām. 
Atļautie gludstobra ieroči – medību divstobru bises un pusautomātiskās bises līdz 12 kalibram, 
izņemot pumpja un kombinētos ieročus. Patronas: ar skrošu lādiņu līdz 28 gr, skrošu izmērs 
2-2,5mm. 
 
3.Mednieku līgas sacensību ieskaitē piedalās personas:  
1)kuras noteiktā kārtībā saņēmušas mednieka apliecību un gludstobra ieroča atļauju bez 
sacensību pieredzes Latvijas Sportinga federācijas sacensībās – M1; 
2)mednieki ar sacensību pieredzi (ne augstāk ka LSpF Compak Sporting C grupa) Latvijas 
Sportinga federācijas rīkotajās sacensībās – M2. 
3)M1 un M2 grupas sadalījums ir spēkā uz visu 2023. gada sezonu.  
 
4.Latvijas Sportinga federācija var pielaist vai liegt pielaidi personām, kuras neatbilst 
Nolikuma 3. pkt. statusam. Iesniegums par pielaidi sacensībām Mednieku līgas ieskaitē 
iesniedzams LSpF Valdei, nosūtot to uz info@sporting.lv, ne vēlāk kā 7 dienas pirms 
attiecīgajām sacensībām. 
 
5.Mednieku līgas sacensībās ārpus ieskaites vai savā ieskaitē brīvi var piedalīties LSpF licencēti 
sportisti (A un B grupas sportisti). 
 
6.FITASC Sportinga un Angļu sportinga formāta sacensības Mednieku līgā var tikt rīkotas 
vienlaikus ar Latvijas Sportinga federācijas sportistu sacensībām. Mednieku līgas dalībnieku 
rezultāti tiek uzskaitīti un publicēti atsevišķi.  Mednieku līgas dalībniekiem sacensību 
programma tiks aprakstīta konkrēto sacensību nolikumā. 
 
7.Mednieku līgas sacensības Compak sporting formātā notiek saskaņā ar FITASC un LSpF 
noteikumiem - viena diena, 75 mērķi, trīs laukumi, sešas palaišanas iekārtas katrā laukumā, 
kas apzīmētas no A līdz F, pēc programmas trīs vieninieku mērķi un viens duplets katrā 
šaušanas vietā. Vieninieku mērķus atļauts šaut ar divām patronām. Dupleti ir pēc pieprasījuma 
– otrais mērķis izlido pēc šāviena pa pirmo mērķi. Vienā laukumā mērķi dupletā var tikt palaisti 
vienlaicīgi. 
 
8.Visi Mednieku līgas sacensību dalībnieki sacenšas divās ieskaites grupās M1 un M2, no 
kurām katrās sacensībās tiek apbalvoti katras grupas trīs labākie Mednieku līgas šāvēji, kuri 
sašāvuši visvairāk šķīvīšu.   
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un balvām. 
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Mednieku līgas sacensību  gada kopvērtējumā,  pirmo trīs vietu ieguvēji  tiek apbalvoti ar 
kausiem, diplomiem un balvām, 4.-6. vietas ieguvēji ar diplomiem un balvām/kausiem. 
 
9.Sacensību tiesāšanu nodrošina Latvijas Sportinga federācija vai attiecīgā šautuve uzskaitot 
katra dalībnieka rezultātu atsevišķā protokolā, ko dalībnieks apliecina ar savu parakstu.  
 
10.Mednieku līgā notiek sekojošas sacensības: 
- pirmais posms - šautuve “Lāčkoki” Grobiņā 25.03.2023. Compak sporting; 
- otrais posms – šautuve “Oksalis” Rēzeknē 22.04.2023. Compak sporting; 
- trešais posms – šautuve “Jasmīni”, Valka 20.05.2023.g. Compak sporting; 
- ceturtais posms/finālposms – šautuve “Riga shooting center” Rīgā 22.07.2023. Compak 
sporting; 
 
Visu sacensību sākums plkst. 10:00 (pirmais šāviens), dalībnieku reģistrācija vismaz 30 min 
pirms sacensību sākuma. 
 
11.Reģistrācija uz mednieku līgas sacensībām tiks nodrošināta Latvijas Sportinga federācijas 
mājaslapā sporting.lv kā arī nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@sporting.lv. 
 
12.Katrs Latvijā reģistrētais mednieku klubs (apvienība) var pieteikt Mednieku līgas 
sacensībām savu komandu trīs dalībnieku sastāvā (dalībnieku sastāvs tiks precizēts sacensību 
nolikumā), kuri piedalās Mednieku līgas ieskaitē. Katrās sacensībās komandas dalībnieki var 
mainīties.  
 
13.Komandas rezultāts tiek noteikts summējot katra komandas dalībnieka rezultātu 
kopvērtējumā. Uzvar komanda ar vislielāko sašauto šķīvīšu skaitu.  
 
14.Komandu reģistrācijas maksa EUR 15 apmērā vienām sacensībām. Piesakot uz sacensībām 
komandu, pieteikumā jānorāda tās dalībnieku vārds uzvārds konkrētajam sacensību posmam. 
 
15.Mednieku līgas katrā posmā labākās trīs komandas tiek apbalvotas ar diplomiem. 
Mednieku līgas kopvērtējumā ar kausiem tiek apbalvotas trīs labākās komandas. 
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