Loka šaušanas sacensības
“Noslēpumainās bultas”, Jaunpilī
Nolikums
1. Mērķis un uzdevumi
Piedalīties sacensībās “Noslēpumainās bultas”, uzlabot personīgos rezultātus un
rekordrezultātus un popularizēt loka šaušanas sporta veidu Latvijā, Jaunpilī un tās apkārtnē.
2. Vispārējie noteikumi
Sacensības notiks pēc IFAA pietuvinātiem noteikumiem, izšķirot 2 konkurences grupas ar
sekojošām loka klasēm:
1) “Neaprīkots loks” - Neaprīkots Rekursīvais loks, Neaprīkots kompaktloks, bez relīsera;
2) “Tradicionālais loks” – Garais loks (Longbow), Koka rekursīvais loks un Vēsturiskais loks.
Tradicionālā loka grupā dalībniekiem jālieto koka bultas.
Dalībnieku grupas:
Katrā konkurences grupā pēc loku klases, tiek izdalīts 4 dalībnieku grupas:
1)
2)
3)
4)

Bērni līdz 12 gadiem
Juniori 13 – 16 gadiem
Pieaugušie, Veterāni un Seniori – 17 un vairāk gadi.
Iesācēji – Dalībnieki ar parakstu apliecina, ka iepriekš nav startējuši loka šaušanas
sacensībās. Iesācēji šauj no bērnu distancēm. Pirmajiem 3 pieteiktajiem šīs grupas
dalībniekiem Tradicionālās loka šaušanas centrs nodrošina loku un bultas.
Vīrieši un sievietes tiek vērtēti atsevišķi grupā “Adults, Veterans, Seniors”. Bērnu, Junioru un
Iesācēju grupā puiši un meitenes startē vienā konkurencē.

3. Sacensību formāts
Sacensības notiks pēc IFAA pietuvinātiem noteikumiem. Tiek šautas 2 distances pa 14 mērķiem
no nezināmiem attālumiem pa dzīvnieku attēlu mērķiem.

4. Vieta un laiks
Sacensības notiks 2019. gada 10. augustā Jaunpilī, Jaunpils viduslaiku svētku ietvaros. Starts
plkst. 14:00 Viduslaiku sētas “Niedru lija” teritorijā.
5. Dalībnieki
Sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalīties visi šaut gribētāji, atbilstoši loka veidam un
vecuma grupai.

6. Vadība
Sacensības organizē “Tradicionālās lokšaušanas centrs” sadarbībā ar Viduslaiku sētu “Niedru

lija” un LLŠF Apvdus loka šaušanas darba grupu. Organizatoru kontktinformācija:
info@traditionalarchery.eu Tel. 26336513

7. Sacensību programma
10.08.2019.
12:00 - 13:00 - Ierašanās un reģistrācija.
12:30 - 13:00 - Tehniskā komisija.
12:30 - 13:30 – Piešaude (piešaude notiek viduslaiku sētas “Niedru lija” teritorijā)
13:30 – 13:45 - Komandu kapteiņu sapulce.
14:00 – 14:15 - Sacensību atklāšana Viduslaiku sētas “Niedru lija” teritorijā”.
18:00 – papildus loka šaušanas konkursi par papildus balvām Viduslaiku sētas “Niedru
lija”teritorijā.
19:00 – Apbalvošana (Pie Jaunpils pils)

8. Dalības maksa
Daības maksa pieaugušajiem 15 euro, bērniem un jauniešiem līdz 16 g. v. dalības maksa 10 euro,
maksājama reģistrācijas laikā. Dalības maksa iekļauj ieeju visos Jaunpils viduslaiku svētku
pasākumos, kā arī ieeju uz svētku noslēguma koncertu (19:30 - Jānis Moisejs un Liene Šomase.)
un balli (21.00 Jaunpils pils pagalmā). Dalībniekiem tiek nodrošinātas telšu vietas viduslaiku
sētas “Niedru lija” teritorijā, bez papildus maksas.
9. Pieteikumi
Dalībnieki reģistrējas mājas lapā līdz 9.08.2016. Reģistrācijas laikā ar parakstu apstiprina
ierašanos, savu apmierinošo veselības stāvokli, ka ir iepazinušies ar sacensību noteikumiem un
ievēros tos, drošas šaušanas un drošības tehnikas nosacījumus un par materiālo atbildību,
inventāra un aprīkojuma tīšas bojāšanas gadījumiem (personu līdz 14 g.v. vietā parakstās vecāki
vai kluba pilnvarotie pārstāvji). Novēlotas pieteikšanās gadījumā organizatoriem ir tiesības
atteikt starta iespēju.
10. Apbalvošana
Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un un īpašām balvām no Tradicionālās Lokšaušanas Centra.
11. Dreskods
Dalībniekiem ieteicams visu sacensību laiku būt tērptiem senlaicīgos tērpos (tērpi drīkst būt
stilizēti), lai iekļautos Viduslaiku svētku gaisotnē. Apavi drīkst būt moderni, lai nodrošinātu
stabilu stāju, ar neslīdošu zoli.
Organizatori brīdina
Publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto
klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi, kurā startējis un iespējams
ar citu organizatoram iesniegto informāciju, kā arī video un foto materiāli.
Organizatoram ir tiesības mainīt punktu Nr. 7 atkarībā no sacensību dalībnieku skaita un
sacensību gaitas.

