
       
 

 
Sacensības loka šaušanā 

“Rīgas čempionāts telpās 2019” 
 
1. Mērķis un uzdevumi. 
Nostiprināt tradīciju izcīnīt Rīgas čempiona titulu, popularizēt loka šaušanu kā 
Olimpisko sporta veidu un lielisku brīvā laika pavadīšanas līdzekli Rīgas 
pilsētā, dot iespēju ārzemniekiem piedalīties starptautiskā loka šaušanas 
turnīrā Rīgas pilsētā, uzlabot personīgos un Valsts rekordrezultātus, izpildīt 
normatīvu prasības. 
 
2. Laiks un vieta. 
23.11.2019., Rīgas sporta manēža (Kojusalas iela  9, Rīga) 
http://sportamaneza.riga.lv 
 
3. Vispārējie noteikumi. 
Sacensību formāts:  
1x 18m Round (1x 60 bultas) - Neaprīkotais (B), Instinktīvais (I) un Garais loks 
(L) (Sesija 1) 
2x 18m Round (2x 60 bultas) - Rekursīvais (R) un Kompaktloks (C) (Sesija 2) 
Šaušana notiek ar 3 bultām sērijā, šaušanas laiks 120 sekundes sērijā, visām 
loku klasēm. 
 
4. Dalībnieki. 
Sacensības atklātas, pieaugušajiem, sievietes/vīrieši atsevišķā konkurencē 
(piedalīties var no 14 gadu vecuma). 
 
5. Organizatori un vadība. 
Latvijas Loka šaušanas federācija sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamentu (RD IKSD) un Latvijas loka šaušanas klubiem. 
 
6. Sacensību programma. 
8.00-8.30 – Reģistrācija, tehniskā komisija (Sesija 1 - B, I, L) 
8.30-9.00 – Piešaude (Sesija 1) 
9.00-11.30 – 18m Round (Sesija 1) 
9.00-11.30 – Reģistrācija, tehniskā komisija (Sesija 2 - R, C) 
11.30-12.00 – Piešaude (Sesija 2) 
12.00-12.30 – Atklāšanas ceremonija (Sesija 1 & 2), Apbalvošana (Sesija 1) 
12.30-15.30 – 18m Round (Sesija 2) 



15:30-16.30 – Pusdienu pārtraukums 
16.30-19.30 – 18m Round (Sesija 2) 
20.00 – Apbalvošana (Sesija 2) 
 
 
7. Finansēšana – Sacensības bez dalības maksas. Sacensību organizēšana 
tiek segta no Rīgas domes IKSD un Latvijas Loka šaušanas federācijas 
līdzekļiem. 
 
8. Pirmpieteikumi. 
Reģistrācija atvērta no 01.10.2019, plkst. 20;00 līdz 20.11.2019, plkst. 24:00. 
Dalībnieku skaits ierobežots - Max 100 dalībniekiem 1. sesijā (B, I & L) + max 
100 dalībniekiem sesijā 2 (R & C) 
(ja būs dalībnieki ratiņkrēslos, sportistu skaits tiks automātiski samazināts, 
atkarībā no to skaita, lūdzam norādīt piezīmēs reģistrējoties sacensībām).  
 

● Reģistrācijas forma 

● Reģistrēto dalībnieku saraksts  

● Ianseo - dalībnieku saraksts, izkārtojums pa vairogiem, rezultāti 
 
9. Pieteikumi. 
Dalībnieki sacensību dienā, piešaudes laikā, ar parakstu apstiprina ierašanos, 
savu apmierinošu veselības stāvokli, ka zin un ievēros sacensību noteikumus, 
drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un uzņemas materiālo 
atbildību par aprīkojuma tīšu bojāšanu.  
 
10. Uzvarētāju noteikšana. 
Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta, vienāda rezultāta gadījumā skaita 
trāpījumus 10-niekā, pēc tam 9-niekus. 
 
11. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām . 
 
12. Viesnīca. 
Riga Islande Hotel (www.islandehotel.lv, Rīga, Ķīpsalas iela 20). Sacensību 
dalībniekiem speciālas cenas: vienvietīgs numurs – 34 EUR/par nakti, 
divvietīgs numurs – 37 EUR/par nakti. Cenā iekļautas brokastis, bezvadu 
internets, autostāvvieta un PVN. Sportisti veic rezervāciju paši. 
Rezervācijas var veikt sūtot pieprasījumu uz e-pastu 
reservation@islandehotel.lv, norādot e-pastā vārdu/uzvārdu, numura 
kategoriju, iebraukšanas/izbraukšanas datumu un paroli Archery2019. 
 
13. Papildnosacījumi. Dreskods - izlases forma, kluba forma, sporta forma vai 
balta forma (nav atļauts piedalīties džinsa auduma un kamuflētā apģērbā) un 
slēgta tipa sporta apavi.  
 
14. Latvijas loka šaušanas federācija brīdina: Latvijas loka šaušanas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Gg6nJs8qQkV-SFI4_KEtadfJqtX1ei9yAa2PheqFRc6C0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UsivT2sPZ5bLTpNNrYx5gDZwW9K6L1_vFkA31q71Au4/edit?usp=sharing
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=6238
http://www.islandehotel.lv/
mailto:rezervation@islandehotel.lv


federācijai ir tiesības publiskot sacensību rezultātus ar dalībnieka vārdu, 
uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, 
disciplīnu/loka klasi, kurā startējis un citu organizatoram iesniegto informāciju, 
kas saistīta ar sacensību norisi, un veikt dalībnieku testēšanu ar alkometru 
izlases kārtībā vai masveidā. 
 
Organizatoram ir tiesības mainīt 6.punktu atkarībā no dalībnieku skaita un 
sacensību gaitas. 
 
Kontakti: 
Reģistrācija un dalībnieku saraksti: agate@archery.lv, +371 29873991 (Agate) 
Sacensību organizatori: info@archery.lv  
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