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   B.Bondara piemiņas balvas izcīņas  

NOLIKUMS 

         ložu šaušanā. 
    MĒRĶIS   UN  UDEVUMI. 

 

1.Sarīkot kārtējo bijušā Viļakas vidusskolas ilggadējā šaušanas pulciņa vadītāja un 

trenera  Broņislava Bondara piemiņas balvas izcīņu ložu šaušanā. 

 

2.Noskaidrot labākos šāvējus un komandas šī sporta veida interesentu vidū Balvu 

novadā,citās pilsētās un novados . 

 

  SACENSĪBU  VADĪBA. 

      

Sacensības organizē Viļakas Valsts ģimnāzija sadarbībā  ,citām sadarbības 

organizācijām un privātpersonām . 

Sacensību galvenais tiesnesis:3.kategorijas tiesnesis lietišķajā šaušanā- Ēvalds 

Vancāns. 

 

 

  SACENSĪBU LAIKS UN VIETA. 

  ========================= 

Sacensības notiks 2022.gada  28-29. oktobrī Viļakā, Viļakas VVģ.  2.kkategorijas 

šautuvē Pils ielā 11a. Sacensību sākums 28.10. plkst.18.00 . 

29.10. plk.10.00 

Ieroču piešaušana un treniņi 28.oktobrī  no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.30 un 29.10.no 

08.30 līdz 09.30. 

 

   SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

                       ====================== 

   Sacensībās piedalās Balvu novada un citi ložu šaušanas sporta interesenti ,kas nav 

jaunāki par 12 gadiem(mazkalibra ieroči). 

        

 

SACENSĪBU PROGRAMMA. 

   

Sacensības notiks ar mazkalibra un pneimatiskajām ieročiem. 



Šaušanas vingrinājums MŠ-30(30 šāvieni guļus no rokas 50m.distancē), šaušana ar 

pneimatisko pistoli –10m distancē PP-40(40 ieskaites šāvieni) sievietēm un vīriešiem, 

pneimatisko šauteni -10m. PŠ-40 sievietēm un vīriešiem,   MP-30 (mazkalibra 

pistole-25.m,30 ieskaites šāvieni) pēc pastāvošajiem sacensību noteikumiem. 

28.10 sacensības-MŠ-30 un PP-40. 

29.10 -MP-30, PŠ-40.  

 

  PIETEIKUMI, UZŅEMŠANA, APGĀDE. 

  ============================== 

Pieteikšanās sacensību dienā ne vēlāk kā stundu pirms sacensību sākuma. 

Par veselības stāvokli atbildīgi sacensību dalībnieki, par nepilngadīgo-vecāki vai 

komandas pārstāvis. 

Drošības noteikumu zināšanu  katrs dalībnieks apliecina ar savu parakstu speciāli tam 

iekārtotā žurnālā, šis paraksts apliecina arī piekrišanu  foto un video izmantošanu 

sacensību popularizēšanai masu informācijas līdzekļos. 

 

Ceļa un komandējuma izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. 

Munīciju nepieciešamības gadījumā varēs iegādāties sacensību vai ieroču piešaudes 

laikā. 

  VĒRTĒŠANA. 

   =========== 

Sacensības notiek komandu un  individuālajā  vērtējumā. 

Individuāli vietu sadalījums atsevišķi vīriešiem un sievietēm tie noteikts pēc 

pastāvošajiem sacensību noteikumiem. 

Uzvarētāju komandu nosaka pēc visu četru vingrinājumu kopsummā iegūto punktu 

summas. Katrā vingrinājumā no komandas startē trīs dalībnieki neatkarīgi no 

dzimuma. 

  APBALVOŠANA. 

   ============== 

Uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar ceļojošu piemiņas kausu un diplomu, 2. 3.vietas 

ieguvušā komandas ar diplomiem.  

Individuālie uzvarētāji sievietēm un vīriešiem tiks apbalvoti ar medaļām un 

diplomiem. 

Labākais divu vingrinājumu kopsummā  šauteņu un pistoļu vingrinājumos saņem 

kausu.  

Iespējamas pārsteiguma balvas. 

 

Ē.Vancāns   

 

25914391, vilaka.sportaskola@inbox.lv 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 


