
 

NOLIKUMS 

“Baltijas atklātais čempionāts loka šaušanā 2020” 

1. Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Baltijas čempiona titulus, noteikt uzvarētājus, uzlabot personīgos un 

dalībvalstu rekordrezultātus, popularizēt loka šaušanu, kā uz Olimpiskajiem principiem balstītu sporta veidu. 

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas, komandu-individuālās, pieaugušajiem, sievietes/vīrieši 

atsevišķā konkurencē, divās šaušanas grupās. Katrā šaušanas grupā sacensības tiek organizētas 2 šaušanas 

maiņās, pa vienam dalībniekam uz vairoga maiņā. Vērtējums notiks WA noteiktajās loku klasēs – Olimpiskais 

loks – R, kompaktloks – C, garais angļu loks - L, neaprīkots loks - B un instinktīvais loks - I. Vingrinājumi: 

kvalifikācijas Round, turnīrcīņas individuāli, turnīrcīņas pilnajām un MIX komandām. Komandu sacensībās 

piedalās visi pieteiktie dalībnieki, katrā loka klasē. Komandu sastāvs ir reglamentēts pēc valsts piederības, nav 

prasības pēc vienotas komandas formas. Komandu sastāvus nosaka pēc kvalifikācijas rezultātiem vai 

pamatojoties uz delegācijas atbildīgās personas iesniegumu, kuru jāiesniedz līdz kvalifikācijas vingrinājuma 

noslēdzošajai sērijai. 

3. Vieta un laiks. Sacensības notiks 2020.gada 26.-28.jūnijā, SK ODISEJS brīvdabas loka šaušanas laukums 

Ventspilī, Pērkonu ielā 13. 

4. Vadība. Sacensības organizē Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā Sporta Federāciju padomi, 

Latvijas Olimpisko komiteju un SK ODISEJS. Tiesnešu kolēģija tiek noteikta 6 cilvēku sastāvā. Galvenais 

tiesnesis tiks paziņots līdz sacensību pirmajai dienai. Pārējo tiesnešu vārdiskais sastāvs tiek nosaukts sacensību 

dienā. 

5. Sacensību programma: 

26.06.2020. – visas šaušanas grupas 

19:00-21:00 – oficiālā piešaude, reģistrācija, tehniskā komisija – ja būs atbilstošas kategorijas tiesnesis 

27.06.2020. – 1.šaušanas šaušanas grupa (R un C loku klases) 

10:00-10:45 – reģistrācija, tehniskā komisija, apelācijas komisijas sastāva paziņošana, iesildīšanās 

10:45-11:00 – sacensību atklāšana 

11:00-14:00 – sacensību kvalifikācijas vingrinājums Round 

14:00-15:00 – pārtraukums 

15:00-18:00 – komandu, MIX komandu un individuālās turnīrcīņas (viena piešaudes sērija uzsākot cīņu) 

18:30 – apbalvošanas ceremonija  

28.06.2020. - 2.šaušanas grupa (B, L un I loku klases) 

10:00-10:45 – reģistrācija, tehniskā komisija, apelācijas komisijas sastāva paziņošana, iesildīšanās 

10:45-11:00 – sacensību atklāšana 

11:00-14:00 – sacensību kvalifikācijas vingrinājums Round 

14:00-15:00 – pārtraukums 

15:00-18:00 – komandu, MIX komandu un individuālās turnīrcīņas (viena piešaudes sērija uzsākot cīņu) 

18:30 – apbalvošanas ceremonija 



6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no sacensību organizatoru līdzekļiem un sacensību 

dalībnieku dalības maksām. Dalībnieki maksā 20.00 EUR par katru loka klasi, pārskaitot uz LLŠF kontu 

LV31HABA0551037808313 (HABALV22, Swedbank), norādot – BCB20 vārds, uzvārds un loka klase vai 

ar norēķinu karti uz vietas – 20,20EUR. 

7. Pieteikumi. Dalībnieku reģistrācija notiek Federācijas mājas lapā, rindas kārtībā, līdz 20.jūnijam ieskaitot. 

Dalībnieks reģistrējoties atzīmē vai ir gatavs startēt komandu cīņās un apstiprina savu apmierinošu veselības 

stāvokli, ka zina un ievēros sacensību un ar COVID-19 izplatības ierobežošanu saistītos noteikumus, drošas 

šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildību par inventāra tīšu bojāšanu. Dalībniekam ir 

jāzina pārstāvētās valsts atbildīgā persona sacensībās. Maksimālais dalībnieku skaits ir 96 atlēti (48 atlēti katrā 

šaušanas grupā), mīnus viens par katru dalībnieku ratiņkrēslā. 

8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem. 

9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

10. Papildnosacījumi. Dreskods - izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta forma un slēgta tipa 

sporta apavi. Dalībniekam uz muguras jābūt no attāluma salasāmam uzvārdam. 

11. Dalībnieks piekrīt, ka publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, 

uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi kurā startējis, 

iespējams arī citu organizatoram iesniegto informāciju, ka organizators ir tiesīgs veikt dalībnieku 

testēšanu ar alkometru un attālināti mērīt dalībnieku ķermeņa temperatūru. 

Punkts Nr.5 var tikt mainīts atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita. Dalībnieka pienākums sekot 

līdzi publicētajām izmaiņām. Par citām izmaiņām, ja nepieciešamas, lemj dalibvalstu pārstāvju ārkārtas 

sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas - izšķirošā ir organizatora balss. 

Atbildīgā persona - Viktors Avsjuks 26381630 


