
 

Loka šaušanas sacensības 

BRASLAS KAUSS WA 3D 2014 

NOLIKUMS 
 

1) Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Braslas kausu, uzlabot personīgos rezultātus un sagatavoties 

Eiropas 3D čempionātam Tallinā. 

 

2) Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks pēc WA 3D noteikumiem garā loka (longbow), 

kompaktloka (compound; var piedalīties arī ar medībām aprīkotiem kompaktlokiem), instinktīvā 

loka (instinctive) un neaprīkotā rekursīvā loka (barebow) klasēs pieaugušo, junioru (14-17 g.v.) un 

bērnu (līdz 14.g.v) konkurencē sievietēm un vīriešiem. Maza dalībnieku skaita gadījumā, grupas 

var tikt apvienotas pēc organizatoru ieskatiem. 

 

3) Vieta un laiks. Sacensības notiks 2014.gada 30.-31.augustā, Pārgaujas novada, Straupes 

pagasta, „Mārkulīčos”. GPS: 57.3005, 24.9087 

 

4) Dalībnieki. Sacensības ir atklātas un tajās var piedalīties visu valstu sportisti atbilstoši loku 

klasēm un vecuma grupām. Maksimālais dalībnieku skaits – 96. 

 

5) Vadība. Sacensības organizē biedrība „Free Wind Archers” sadarbībā ar šaušanas sporta klubu 

„Mārkulīči”. Tieša sacensību vadība uzticēta tiesnešu kolēģijai trīs cilvēku sastāvā. 

 

6) Sacensību programma: 

29.08.2014. 

18:00-22:00 – Ierašanās, neoficiālā treniņšaušana 

30.08.2014. 

8:00-9:45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, oficiālā treniņšaušana 

9:45-10:00 – Sacensību atklāšana. 

10:00-15:00 – Kvalifikācijas raunds (24 mērķi, 2 bultas) 

15:00-16:00 – Pusdienas 

16:00- 19:00 – Pirmais izslēgšanas raunds (16 dalībnieki, 12 mērķi) 

31.08.2014. 

9:00-9:45 – Iesildīšanās 

10:00-12:00 – Otrais izslēgšanas raunds (8 dalībnieki, 8 mērķi) 

12:00-13:00 – Pusdienas 

13:00-16:00 – Pusfināli un fināli (4 dalībnieki, 4 mērķi) 

16:30 – Apbalvošana 



 

7) Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no biedrības „Free Wind Archers” līdzekļiem 

un sacensību dalībnieku dalības maksām. 

 

Dalībnieki maksā: pieaugušie – 25.00 €, juniori un bērni – 12.00 €. Ģimenē ar diviem 

pieaugušajiem – bērni piedalās bez maksas. 

 

8) Pirmpieteikumi. Pirmpieteikumi jāiesūta līdz 24.08.2014. 23:59 biedrības „Free Wind Archers” 

mājas lapā ievietotajā reģistrācijas formā – http://freewind.archery.lv 

Pēc 24.08.2014., 23:59 reģistrācija netiks pieņemta. 

Ja pēc pieteikšanās, kādu apstākļu dēļ nav iespējas ierasties uz sacensībām, lūgums par to paziņot 

organizatoriem uz e-pastu registration@archery.lv vismaz iepriekšējā vakarā pirms sacensību 

sākuma. 

 

9) Pieteikumi. Dalībnieki piesakoties ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, 

parakstās par šaušanas drošības tehnikas nosacījumu un sacensību noteikumu zināšanu un 

ievērošanu. Personu līdz 14.g.v. vietā parakstās vecāki vai kluba pilnvarotā persona. 

 

10) Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus pieaugušo grupās nosaka pēc turnīru rezultātiem, bērnu 

un jauniešu grupās – pēc kvalifikācijas rezultātiem. 

 

11) Apbalvošana. Pieaugušo grupu uzvarētājus apbalvo ar kausiem un diplomiem, bērnus un 

jauniešus ar medaļām un diplomiem. 

 

12) Dzīvošana. Nakšņošana teltīs „Mārkulīču” teritorijā – 6.00 € par teltsvietu par diennakti 

(sliktu laika apstākļu gadījumā teltis būs iespēja uzcelt zem jumta). Pieejamas tualetes un 

elektrība visā teritorijā. 

Tuvumā: Viesu nams “Bērzi”, ~5km, – +371 641302229, www.atputa-berzi.lv; motelis “Zandarts”, 

~1km, – +371 2999 6726, zzandarts@gmail.com. 

Pusdienas no „Braslas kroga” – zupa 3.50 €. 

 

Organizatoram ir tiesības mainīt punktu 6 ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu un sacensību 

gaitu. 


