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Informatīvā avīze
Pirmais solis

Latvijas šāvēju starts Pasaules čempionātā Itālijā - veiksmīgs

Pasaulē ceturtās!
Latvijas šāvējas Pasaules čempionātā iegūst ceturto vietu.
No 15. līdz 18.jūlijam LaTerinas šautuvē Itālijā risinājās
F I TA S C ( S t a r p t a u t i s k ā
medību šaušanas sporta federācija) pasaules čempionāta
noslēguma posms sportingā.
Sacensībās piedalījās 34 valstu
pārstāvji, kopā vairāk nekā 1200
dalībnieku. Latviju pasaules čempionātā pārstāvēja 11 sportisti.
Lieliskus rezultātus sacensībās
sasniedza Latvijas sieviešu komanda (Ira Kirenska, Agnese
Caune, Iveta Galecka), izcīnot
ceturto vietu, piekāpjoties tikai
tādām šaušanas lielvalstīm kā
Spānija, Lielbritānija un Austrālija. Lai gan līdz trešajai godalgotajai vietai pietrūka tikai ned a u d z , to m ē r s a s n i e g t a i s i r
lielisks piemērs tam, ka Latvijas
šāvējas ir spējīgas un gatavas
cīnīties par vietu uz goda pjede-
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stāla. Nepieciešams tik mazliet
vairāk pieredzes un veiksmes.
Labākā no dāmām individuālā
vērtējumā Ira Kirenska izcīnīja
dalīto 8.vietu ar 159 punktiem no
200. Iekļūšana pasaules labāko
šāvēju desmitniekā jau vien ir ļoti
atzīstams sasniegums.
Labākais no Latvijas senioru
grupā bija Ģirts Runnis, iegūstot
96 vietu ar 172 punktiem.
Latvijas senioru komanda (Jurijs
Kirenskis, Kristaps Broks, Ģirts
Runnis, Namejs Vinovskis) ieguva
16. vietu, kas ir labs sasniegums,
ņemot vērā to, ka pasaules čempionātā Latvija ar senioru komandu piedalījās pirmo reizi.
Kopvērtējumā senjoru grupā uzvarēja viens no titulētākajiem
Lielbritānijas sportistiem Džordžs Digvīds (George Digwe e d ) , s a š a u j o t 1 9 7 n o 2 0 0
mērķiem, kas ir izcils rezultāts.

Dārgie draugi, esmu gandarīts un ļoti iepriecināts, ka
vasaras beigās sportistus,
līdzjutējus vai vienkārši neitrālos novērotājus varam
iepriecināt ar jaunu elektronisku informatīvo avīzi,
kas katra mēneša pirmajos
datumos turpmāk būs ceļā
pie sava lasītāja.
Daudz ir spriests un
runāts par nepieciešamību
popularizēt šo mūsu vienojošo sporta veidu, padarīt to
sabiedrībai interesantu un
pieejamu, taču līdz šim
mums pietrūka spēka un
iedvesmas tā nopietni ķerties vērsim pie ragiem. Šis
izdevums būs pirmais solis,
ko speram, lai padarītu
sportingu par sporta veidu,
ko pazīst un par ko runā.
Kalnu nav iespējams norakt
vienā dienā. Tam nepieciešams laiks, tādēļ LSpF
neplāno veikt apvērsumu
vienā dienā, bet gan soli pa
solim virzīties tuvāk uzstādītajiem mērķiem.
Tā kā sportingu uzskata
par demokrātisku sporta
veidu, kas pieejams jebkuram, tā arī mūsu informatīvās avīzes veidošanā var
piedalīties ikviens. Vienīgais,
kas nepieciešams - tikai
mazliet laika un uzņēmības.
Cerot un veiksmīgu turpmāku sadarbību,
Haralds Barviks,
LSpF prezidents
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IZSTRĀDĀ JAUNU TIESNEŠU NOLIKUMU
Lai jebkuras sacensības
ritētu pēc iespējas baudāmāk
un bez starpgadījumiem, to
norise jāuzrauga kompetent i e m u n z i n o š i e m t i e snešiem.
Tiesnešu uzdevums ir būt objektīviem, nodrošināt vienlīdzīgus
apstākļus šāvējiem, kā arī atvieglot to dalību sacensībās, pārzinot un godīgi piemērojot noteikumu prasības.
Šā gada maijā LSpF valde, konsultējoties ar starptautiskiem
ekspertiem, sāka darbu pie
FITASC Sportinga un Compak
sportinga tiesnešu nolikuma.
Kritēriju pamatā ir sistēma, ko
praksē pielieto Lielbritānijas
FITASC tehniskās komitejas
Tiesnešu uzdevums ir būt objek- vadītājs Hju Smits. Taču šī
tīviem, nodrošināt vienlīdzīgus ap- prakse ir jāpielāgo Latvijas
stākļus šāvējiem, kā arī atvieglot to apsākļiem. Smita kungs uzskata,
dalību sacensībās.
ka tiesneša apmācība ilgst vismaz
trīs gadus, bet “tas nozīmē, ka

tikai tie, kas vēlas iemācīties un
attīstīties, kļūst par labiem tiesnešiem”.
Šo kritēriju mērķis ir soli pa solim
noteikt, kādi ir tiesnešu uzdevumi, kā tiesneša kvalifikācija
iegūstama, kā arī būtiskākais –
gadījumi, kad tiesneša apliecību
var anulēt. Līdz šim nebija ieviesta vienota sistēma tiesnešu
kvalifikācijas iegūšanai, tādēļ
bieži radās dažādi pārpratumi.
Šie kritēriji ne tikai būs noderīgi
pašiem tiesnešiem un tiem, kas
vēlētos par tādiem kļūt, bet arī
sportistiem, kuriem tagad būs
skaidri saprotami visi spēles noteikumi.
Tiesnešu nolikums stājas spēkā
ar š.g. 1.augustu.
Tikai tie, kas vēlas iemācīties un
attīstīties, kļūst par labiem tiesnešiem.
Hju Smits

LATVIJAS SPORTINGA FEDERĀCIJAI JAUNA MĀJAS LAPA
Mūsdienās informācijas apmaiņa un
savstarpēja komunikācija vairs nav iedomājama bez interneta starpniecības.
Tā kā vecā LSpF mājas lapa bija morāli novecojusi,
tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunu. Par nožēlu
pārejas process bija daudz ilgāks,
nekā plānots, tomēr rezultāti būs
gaidīšanas vērti.
Ja u n a j ā
mājas
lapā
www.sporting.lv iespējams atrast
daudz jaunas un noderīgas informācijas. Lai gan visas sadaļas
vēl nav pabeigtas, tomēr jau tagad mājas lapā ievietota informācija, kas noderēs ikvienam
interesentam.
Lielākais jaunums gaidāms zem
sadaļas “Sacensību kalendārs”,
kur iespējams reģistrēties sacensībām. Iepriekš pieteikties varēja, nosūtot e-pastu, piezvanot vai ierodoties uz sacensībām, taču tagad, lai ļautu sportistiem labāk plānot savu laiku, kā arī, lai palīdzētu
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sacensību rīkotājiem jau iepriekš optimālāk sastādīt
šāvēju komandas, sportisti tiek aicināti laikus reģistrēties, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu,
valsti, kluba nosaukumu un ieroča marku/modeli.
Bez jau minētās iespējas jaunajā mājas lapā zem sadaļas sportinga ceļvedis, atrodama informācija
iesācējiem, sporta bāžu saraksts, informācija
par treneriem un šaušanas apmācību, kā arī
saistošie normatīvie akti. Zem sadaļas normatīvi slēpjas sportinga un Compak sportinga
noteikumi latviešu valodā, kombinētās
šaušanas noteikumi, normatīvi un A grupas
sportistu saraksts. Uzspiežot uz sadaļas “Par
federāciju”, iesējams izlasīt par sportinga
vēsturi, kā arī iepazīties ar tiesnešu nolikumu
un gūt informāciju par federācijas biedriem un
valdi. Jaunajā mājas lapā iespējams izvietot
bilžu galeriju.
Tā kā mājas lapa vēl tikai top, labprāt gaidīsim atsauksmes, priekšlikumus un ieteikumus, lai rezultātā izveidotu draudzīgu un noderīgu mājas lapu.

2

LATVIJAS SPORTINGA FEDERĀCIJA

2010. GADA 9. AUGUSTS

LATVIJAS ŠAUTUVES - LABĀKĀS PASAULĒ
Džordžs Digvīds (George Digweed) jūlija
vidū Itālijā sasniedza iecerēto, kļūstot par
pirmo sportistu, kurš četrās dažādās desmitgadēs ieguvis pasaules čempiona titulu, sašaujot neiedomājamus 197 punktus no
200.
Džordžs pašlaik ir 17-kārtējs
pasaules čempions, tādēļ nav
šaubu, ka mājās no Itālijas viņš
devās apmierināts, iegūstot rezultātus, pēc kā bija ilgi tiecies.
Jūnijā Džordžs viesojās Latvijā,
piedaloties Lielajā balvā sportingā, kas notika Viesaki šautuvē.
Viņš norāda, ka Latvijā esošās
šautuves ir vienas no labākajām pasaulē un ka Lielbritānija sporta attīstības ziņā atpaliek no Austrumeiropas.
Latvijā Džordžs ieguva pirmo vietu, sašaujot 184 no
200 mērķiem, pārspējot savu tuvāko sekotāju par
sešiem punktiem un jutās pārsteigts par Viesaki
šautuves kvalitāti un rīkotāju profesionālitāti.
Viņš saka: “Viesaki šautuve ir viena no vislabāk
aprīkotajām, ja ne pati labākā visā pasaulē.”

“Viesaki šautuvē ir astoņas FITASC līnijas un astoņi atsevišķi COMPAK laukumi, un katrā no tiem
ir vairākas šķīvīšu metamās mašīnas. Visa šautuve ir
profesionāli ierīkota, padomāts arī par
dažādām novitātēm.”
Džordžs norāda, ka viena no novitātēm ir
uzbūvētais tornis, un šaušana notiek torņa
trešajās stāvā. Šāvējs stāv iespējams 30 m
augstumā un šauj lejā pa mērķiem. Tas
sniedz jaunu skatu uz mērķu lidojumu.
Iepriekš Džordžs ir uzslavējis sporta
attīstību Krievijā, tādēļ tagad viņš aicina
Rietumeiropu sekot līdzi austrumu kaimiņu
piemēram.
Džordžs saka: “Austrumu bloka valstis ir
sākušas aktīvāk iesaistīties šaušanas sportā,
un ir nolēmušas iet uz priekšu un darīt lielas un labas lietas, ko tās arī rāda. Es domāju, ka Rietumeiropas valstis jau ir atpalikušas, bet jaunās turpina
attīstīties. Valstis kā Anglija, Francija un Beļģija ir
mazliet iesūnojušas un to šaušana un šāvēji iespējams nesasniegs labākus rezultātus, ja lietas
turpināsies tādā veidā.”
Informācija: www.georgedigweed.com

DNB NORD BANKA ATBALSTA SPORTISTUS
Šis gads Latvijas šāvējiem dividuālajā, gan komandu
bijis pietiekami veiksmīgs, ieskaitē! Dalība šajās, augstākā
jo sasniegti ievērojami re- ranga sacensībās deva nezultāti augstākā līmeņa
sacensībās. Tas diez vai
būtu iespējams bez atbalsta, ko saņēma labākie
Latvijas šāvēji no DnB
Nord Bankas.
Tādēļ Latvijas Sportinga Federācija vēlas pateikties savā un
sportistu vārdā DnB Nord
Bankai par atbalstu Latvijas novērtējamu pieredzi un ganšāvējiem un komandām ceļā uz darījumu sportistiem, kas ir
pasaules čempionātu Itālijā! ieguldījums viņu turpmakajā
Pateicoties šim atbalstam izaugsmē un sportiskās karsportisti varēja startēt gan in- jeras attīstībā. Ar DnB Nord
Bankas
atbalstu
uz

sacensībām Itālijā varēja doties
šāvējas Agnese Caune un Iveta
Ga l e c k a , k ā a r ī K r i s t a p s
Broks, Namejs Vinovskis un
Ģirts Runnis.
Tāpat vēlamies pateikties
Riga Shooting Center komandai par ieguldīto darbu un
organizētajām
reitinga
sacensībām, kas palīzēja note i k t to s s p o r t i s t u s k u r i
saņēma DnB Nord Bankas
sniegto atbalstu dalībai pasaules čempionātā!
Cerot uz sadarbību nākotnē,
Haralds Barviks

PALDIES PAR PROFESIONALITĀTI UN ENTUZIASMU!
Latvijas Sportinga Federācija vēlas izteikt lielu paldies Viesaki šautuves saimniekiem Guntai
Cunskai un Agrim Klimanovam par viņu entuziasmu un augsto profesionalitāti, nodrošinot FITASC
Latvijas lielās balvas norisi no 25. līdz 27.jūnijam. Bez Guntas un Agra šīs sacensības nebūtu iespējamas!
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AR APŅĒMĪBU...

Ira Kirenska,
apņēmīga un
dzīvespriecīga
dāma, kas ar
savu plinti un
šaušanas
prasmi jau
kuro gadu
pierāda, ka
Latvijas
šāvējas nav ar
pliku roku ņemamas. Šogad vien,
trešā vieta Eiropas Čempionātā
Krievijā un astotā vieta Pasaules
Čempionātā Itālijā.
Ira saka, ka sākusi šaut, jo bija apnicis
visu laiku pārdzīvot par vīra veiksmēm
un neveiksmēm. Tā kā Jurijs 2001.gadā
aktīvi šāva apaļo stendu, tad arī Iras
šāvējas karjera sākās ar to. Apaļo
stendu viņa šāvusi līdz 2004.gadam un
pārāk izcilus sasniegumus nav
ieguvusi, jo, lai labi šautu Olimpisko
sporta veidu, nedrīkst darīt neko citu.
Tikai šaut un šaut. Protams, viņa saka,
ka labāki rezultāti nebija neaizsniedzami, bet nebija nedz līdzekļu,
nedz iespēju.
Sportings, atzīst Ira, ir domāts dvēselei. Viņai šī aizraušanās sākusies ar
dvēseli, tagad gan tā pārvērtusies par
slimību. Ir bijuši dzīvē brīži, kad
gribējies visu pārtraukt, mest pie malas, kad sacensību laikā vienkārši
salūzti un viss.
“Jau četras reizes gribēju savu ieroci
pārdot. Teicu vīram, lai tas pārdod par
labu cenu. Krūmos mest kaut kā
negribējās, maksā taču naudu,” smejas
Ira.
Viņa saka, ka šādiem brīžiem cauri
jāiziet katram sportistam, tur neko
nevarot padarīt. Tas viss prasa laiku un
pacietības, taču daudz ko var pārvarēt,
pat bailes no augstuma. Esot reiz bijis,
ka viņa sacensībās šāvusi labi, bet tad
esot bijis jākāpj uz paaugstinājuma un
jāšauj no tā. Ira tik ļoti baidījusies no
augstuma, ka viņa ar mokām sašāvusi
6 šķīvīšus. “Pēc tādiem brīžiem šaut
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Lai sasniegtu rezultātus ar apņēmību
jāgraužas uz priekšu.
Ira Kirenska

vairs negribas,” stāsta Ira. “Tagad jau
viss, esmu pieradusi. Pārvarēju tās
bailes, kāpju tik augšā un šauju!”
Šogad Itālijā Ira izcīnīja dalīto 8.vietu
Pasaules Čempionātā. Iekļūt pasaulē
labāko desmitniekā ir sasniegums,
taču Ira saka, ka mazliet pietrūcis
spēka, jo gribējies sašaut labāk. “Bija
ļoti grūti, karsts, taču Itālijā patika
lidojumi. Likās, ka katrs šķīvītis ir
atšķirīgs. Man mazliet pietrūka atpūtas, tādēļ arī nebija labāku rezultātu,” atzīst Ira. “Ja gribi labi šaut,
labi jāatpūšas. Jo koncentrējoties, ļoti
nogurst.”
Spriežot par saviem sasniegumiem,
Ira saka, ka pagājušā gadā 5.vieta Eiropas Čempionātā viņai šķiet
vērtīgāka, nekā dalītā 4./5. vieta
Pasaules Čempionātā Austrālijā, jo tur
dalībnieču bija daudz mazāk. Viņa
atzīst, ka Latvijas sieviešu komandas
izcīnītā 4.vieta šogad Itālijā ir izcils
sasniegums.
“Pietrūka tikai pavisam nedaudz līdz
trešajai vietai!”
Runājot par nākotnes plāniem, Ira, kā
katrs sportists, ja ne cer kādreiz uzvarēt kādās nozīmīgās sacensībās, tad
vismaz iekļūt pirmajā trijniekā vēlētos
gan.
Šāvējam, Ira saka, jāpiemīt rakstura
stingrībai, lai sasniegtu labus rezultātus. “Jābūt neiespaidojamam, lai
neviens un nekas nevarētu ietekmēt.
Jābūt kā stabam, paliekot vienaldzīgam pret apkārt notiekošo, jo
bieži gadās, ka kāds mēģina izsist no
līdzsvara,” viņa paskaidro.
“Šis spor ta veids man daudz ir
palīdzējis dzīvē, jo esi iemācījies
stresa situācijās savākties un koncentrēties konkrētam mērķim,” Ira
stāsta.
“Gāju likt autovadītāja tiesības, biju
ļoti uztraukusies. Bet tad apsēdos,
iedomājos, ka šauju sacensībās, koncentrējos un nevainojami nokārtoju
braukšanas eksāmenu.”

Radošā komanda
HARALDS BARVIKS
LSpF
prezidents,
aizrautīgs
šausanas
sporta
piekritējs un atbalstītājs, kas
LSpF bijis jau no paša
sākuma, tādēļ zina, ar ko
jācīnās, lai darītais vainagotos
panākumiem.
LINDA DOMBROVSKA
Idejas kā
mājas, lai
tikai pietiktu
laika tās visas
īstenot. Ar
plinti rokā plosās pa šautuvi,
lai reiz pienāktu tas brīdis,
kad nebūtu jāsaka, ka varēja
būt labāk.
NAMEJS VINOVSKIS
Bez
entuziasma
un
dzīvesprieka
laikam nekur
netiksi! Lai arī ko darītu,
visam jābūt precīzam un
perfektam, arī šausanai, lai arī
pagaidām tas tikai ir hobijs.

Kontakti
Latvijas Sportinga
Federācija
Biroja adrese:
Skanstes ielā 13, korpuss 4,
LV-1013
Tālrunis: +371 67371124
Mob. tālrunis: +371 29269529
fakss: +371 67371124
e-pasts: info@sporting.lv
Redaktors: L.Dombrovska
e-pasts: Linda@sporting.lv
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