VALSTS POLICIJAS SPARTAKIĀDES
ŠAUŠANAS SACENSĪBU NOLIKUMS
I. Komandu sacensības
Sacensībās piedalās: Valsts policijas centrālais aparāts, Valsts policijas koledža
un Valsts policijas: Rīgas, Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales reģionu
pārvaldes.
II. Sacensību nosacījumi
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notiek komandu un individuālās sacensības, noskaidrojot katras
komandas vietu;
komandas sastāvs – 8 dalībnieki (6 vīrieši un 2 sievietes);
katrs dalībnieks veic visus vingrinājumus;
dalībnieki sacensībās piedalās tikai ar nemodificētu dienesta pistoli
(mēlītes nospiešanas svars 1.5 kg), kuras kalibrs ir ne mazāks par 7,62
mm, izmantojot nemodificētu uzkabi (pistoles maksts – pie jostas);
dalībnieki startē formas tērpos;
šaušanas sacensības noris saskaņā ar šādu programmu:
 pirmais vingrinājums - "Ātršaušana – divas sērijas ar aptveres
maiņu":
 skrējiena distance – 25m, šaušanas attālums līdz mērķim – 20m,
sērijas izpildes laiks - 28 sek., patronu skaits - 12 (katrā
magazīnā- 6). Trīs mērķi, no tiem divi krūšu figūras ar apļiem (KF–
1) un viens siluets (I–B);
 dalībnieka sākuma pozīcija – stāvus ar muguru pret mērķiem, 5m
attālumā no tiem, pistole makstī, rokas (ziņojot par gatavību)
paceltas plecu līmenī. Pēc signāla un 20m pārskrējiena dalībnieks
pagriežas un dodas pie šaušanas līnijas izņem pistoli no maksts,
apstājoties sagatavo ieroci šaušanai un izpilda vingrinājuma pirmo
sēriju trijos mērķos (pa diviem šāvieniem katrā mērķī), apmaina
magazīnu un izpilda vingrinājuma otro sēriju;
 ja vienā mērķi ir pieci un vairāk trāpījumi, tiek anulēti labākās
kvalitātes trāpījumi. Vienāda rezultāta gadījumā noteicošā ir
šāvienu trāpījumu kvalitāte;
otrais vingrinājums - "Ātršaušana – divas sērijas norādītajā zonā":
 šaušanas attālums – 10m, sērijas izpildes laiks - 6 sek., patronu
skaits sērijā - 6. Trīs mērķi "I–B" (silueti ar marķētām tēmēšanas
zonām). Mērķa tēmēšanas zona ir "sporta mērķa Nr.4" melnais aplis,
kurš var atrasties mērķa augšējā, vidējā vai apakšējā daļā;
 dalībnieka sākuma pozīcija - stāvus ar seju pret mērķiem, pistole
makstī, rokas (ziņojot par gatavību) paceltas plecu līmenī. Pēc signāla
dalībnieks izņem pistoli no maksts, sagatavo ieroci šaušanai un izpilda
sēriju;
 ja viena mērķa tēmēšanas zonā ir trīs un vairāk trāpījumi, tiek
anulēti labākās kvalitātes trāpījumi;
trešais vingrinājums - "Noziedznieku vajāšana":
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 ātršaušana 3 sērijās, patronu skaits sērijā - 5, mērķis – IPSC sporta
klasiskais mērķis. Pirmā sērija – šaušanas pozīcija "stāvus", attālums –
10m. Otrā sērija – šaušanas pozīcija "no ceļa", attālums – 15m. Trešā
sērija – šaušanas pozīcija "guļus", attālums – 25m (ierocis līdz "uguns
līnijai");
 dalībnieka sākuma pozīcija visās sērijās – stāvus ar seju pret
mērķi, pistole makstī, rokas (ziņojot par gatavību) paceltas plecu
līmenī. Pēc signāla dalībnieks izņemot pistoli no maksts ieņem katras
sērijas attiecīgo izejas pozīciju, sagatavo ieroci šaušanai un izpilda
sēriju;
 ja pēc katras sērijas mērķī ir vairāk par 5 trāpījumiem, tiek anulēti
labākās kvalitātes trāpījumi;
 par katru netrāpīto šāvienu tiek piemērots 10 punktu sods;
 vingrinājuma izpildes kvalitāti vērtē pēc koeficienta (rezultātu
dala ar laiku)
III. Šaušanas sacensību uzvarētāju noteikšana
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individuālajā vērtējumā augstāka vieta ir dalībniekam, kuram
vingrinājumu vietu summā ir labākais rezultāts. Vienādas vietu
summas, koeficienta un trāpījumu kvalitātes gadījumā tiek veikta
atkārtota otrā vingrinājuma šaušana;
komandu vērtējumā ieskaita 4 labākos rezultātus (3 labākos vīriešu
rezultātus, 1 labāko sieviešu rezultātu);
komandu vietas nosaka pēc labāko rezultātu vietu summas.
Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kurai
labāki rezultāti (vietas, koeficienti, punkti).
IV. Uzvarētāju apbalvošana
Uzvarētājkomandas apbalvo ar kausiem, diplomiem un medaļām.
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