
2015.gada 26.augusta 
treneru-tiesnešu padomes lēmums 

 

Latvijas loka šaušanas izlases izveides kritēriji un nosacījumi  
startam Eiropas čempionāta Notingemā (GBR) 

 

1. Uz vietu Valsts izlasē kandidē visi sportisti, kuri ir uzrādījuši 
izlases sastādīšanas gadā (2015./2016.gadi) vismaz SMK 
normatīvu vingrinājumā 70m Round RM/RW loku klasei – 600 p., 
vingrinājumā 50m Round CM loku klasei – 660 p., CW loku klasei – 
655 p. 

2. Pretendenti kopējā sarakstā tiek sakārtoti rezultāta dilstošā 
secībā pamatojoties uz Latvijas un  citu federāciju organizēto 
sacensību rezultātiem. Ja pretendents ir uzrādījis 
konkurentspējīgu rezultātu citu Federāciju organizētās sacensībās 
viņam par to trīs dienu laikā, rakstiski, jāpaziņo  šī saraksta 
veidotājam - Krišjānim Liepam (kliepa@gmail.com). 

3. Vietu izlases sastāvā nodrošina pretendents, kurš no 
01.01.2015. ir uzrādījis konkurentspējīgu  rezultātu: RM - 645, RW - 
640, CM - 680 , CW – 670 punkti un vairāk vai 3 reizes 
uzrādījis rezultātu: RM - 630, RW - 620, CM - 670, CW – 660 punkti 
un vairāk. 

4. Ja kāds no pretendentiem pēc rezultāta ir iekļuvis izlases 
sastāvā, bet tādu vai citādu apsvērumu dēļ nevar piedalīties 
sacensībās, viņš izstājās (nea tgriezeniski) no izlases uz 
šīm sacensībām un viņa vietu izlasē ieņem rangā nākamais, kurš 
apstiprina savu dalību un ir  izpildījis punkta Nr.3 prasības. 

5. Galīgo lēmumu par Valsts izlases sastāvu EČ tiesnešu -treneru 
padome pieņems vēlākais 2016.gada 5.ma ijā. Līdzīgu rezultātu 
gadījumā tiek rīkota oficiāla kontrolšaušana (visiem vienā  vietā un 
laikā). 

6. Atlētiem, kuri ir izpildījuši punkta Nr.3 prasības sacensību 
izdevumi tiek segti no Federācijas  līdzekļiem, ja tādi ir. Pārējiem ir 
tiesības pārstāvēt Valsti izlases sastāvā pašiem 
financējot izdevumus. Ar atsevišķu lēmumu treneru-tiesnešu 
padomei ir tiesības mainīt delegācijas sastāvu,  iekļaujot atlētus, 
kas nav izpildījuši punkta Nr.1 nosacījumus. LLŠF Valdei ir tiesības 
mainīt finansējuma nosacījumus. 

7. Izlasei ir paredzēta apmaksāta trenera vai oficiālā pārstāvja 
vakance (ja būs pietiekošs finansējums). 

8. Izlases oficiālais pārstāvis var tikt noteikts arī no dalībnieku 
vidus (iespējams arī „spēlējošais  treneris”). 



9. Antidopinga nosacījumu ievērošana ir katra izlases kandidāta 
pienākums (gadījumā, ja jālieto  medikamenti, kuru sastāvā ir 
neatļautie preparāti – pašam sportistam šis jautājums ir jāsaskaņo 
ar antidopinga komisiju, Federācija palīdz ar konsultācijām šai 
jautājumā). Antidopinga noteikumu  pārkāpšanas gadījumā atlētam 
nekavējoties ir jāatgriež startam saņemtie līdzekļi un 
jāsaņem paredzētās soda sankcijas. 

 


