
 

 

Jūrmalas atklātās meistarsacīkstes 2015 

NOLIKUMS 

V 2.0 (2015.07.06.) 

 

1. Mērķis un uzdevumi.Izcīnīt Jūrmalas čempiona titulu. Popularizēt loka 
šaušanu Jūrmals pilsētā iepazīstinot ar to plašu sabiedrības daļu. Dot iespēju 
ārzemniekiem piedalīties starptautisks loka šaušanas sacensībās Jūrmalas 
pilsētā. Uzlabot personīgos un Valsts rekordrezultātus, turpināt gatavoties 
Pasaules čempionātam Dānijā. Papildināt Jūrmalas kurortsezonu ar interesantu 
sporta notikumu. 

2. Vispārējie noteikumi. 

Kvalifikācijas sacensības pieaugušo konkurencē vingrinājums 2x70m Olympic 
Round  olimpiskā loka klasei, 2X50m Round kompaktloka klasei (atļauti medību 
tēmekļi ar vairākiem tēmēšanās punktiem). 2x30m Round Barebow klasē.  MIX 
komandu sastāvi jāpaziņo PIRMS kvalifikācijas sākuma. 

Turnīrcīņām kvalificējas 16 labākie  RM, RW, CM, CW, BM, BW klasēs un 
labākās 8 RX, CX un BX pāru komandas.  

MIX komandu pārus veido vienas valsts,  kluba vai pilsētas pārstāvji. MIX 
komandas nosaukumā ietverams valsts, kluba un/vai pilsētas nosaukums. MIX 
komandu sastāvus piesaka reģistrējoties sacensībām. Ar sacensību organizatora 
atļauju pieļaujama starptautisku komandu veidošana. 

Sacensības tiek rīkotas pēc World Archery (WA) aktuālajiem noteikumiem, ja 
vien sacensību galvenais tiesnesis nedod konkrētus norādījumus. 

3. Vieta un laiks.  

Kvalifikācija un turnīrcīņas līdz pusfināliem (iesk.) - 2015.gada 12.jūlijs SK 
"Amazones" loka šaušanas stadions Spuņciemā 8:30-14:45   

Finālcīņas - 2015.gada 12. jūlijs Pludmales volejbola stadions "Majori Beach" 
Majoru pludmale Kaiju ielas galā, Jūrmalā 16:00-22:00 

4. Dalībnieki. Sacensības ir atklātas - piedalīties aicināti Latvijas, Baltijas un citu 
valstu loka šāvēji. 



5. Vadība. Latvijas Loka šaušanas federācija sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas 
domi un  SK "Amazones".  

Sacensību organizatori 

Sacensību vadītājs   Jānis Apsītis  
    +371 26761865, japsitis@inbox.lv 
 

Sacensību vadītāja  Anete Kreicberga  
    +371 26035757, anete.kreicberga@gmail.com 
 

Galv. tiesnesis   Ivo Lipste 
Līnijtiesnesis    
Līnijtiesnesis    
 
Sacensību lauks  Kristaps Lapsiņš 
Ianseo    Krišjānis Liepa 
WEB     Agate Zālīte 
Medicīna   Oksana Jurčenko 
 
Jautājumu un ierosinājumu gadījumā zvanīt tiešī Jānim vai Anetei. 

6. Sacensību programma  

SK "Amazones" loka šaušanas stadions Spuņciemā  8:30-15:15 

Kvalifikācija 

08:30 -09:15   Iesildīšanās, reģistrācija, tehniskā komisija. 
09:15 -09:30  Sacensību atklāšana 
09:30 -12:00   Kvalifikācija CM-CW-RM-RW-BM-BW 
12:00 -12.30   Pusdienas pārtraukums 
 
Turnīrcīņas 
 
12:30 -14:00   Turnīrcīņas līdz pusfināliem (iesk.) CM-CW-RM-RW-BM-BW 
14:00 -14.45   Turnīrcīņas līdz pusfināliem (iesk.) CX-RX-BX 
    
Pludmales volejbola stadions Dubultos, Jūrmalā 16.00-22.00 
 
Finālcīņas barebow klasē 
 
16:00 -16:10    Iesildīšanās BM-BW (2 sērijas, 4 šāvēji uz vairoga) 

16:10 -16:25    Bronzas medaļas mači BM-BW (2 šāvēji uz vairoga) 

16:25 -16:40    Zelta medaļas mači BM-BW (2 šāvēji uz vairoga) 

 

16:50 -17:00    Iesildīšanās BX (2 sērijas, 2 komandas uz vairoga) 

17:00 -17.15  Bronzas medaļas mačs BX (alternatīvā šaušana) 

17:15 -17:30   Zelta medaļas mačs BX (alternatīvā šaušana) 

 
17:30 -17:40  Apbalvošana CM-CW-CX klasēs 



 
 

Finālcīņas kompaktloka klasē 
 
17:40 -17:50    Iesildīšanās CM-CW (2 sērijas, 4 šāvēji uz vairoga) 
17:50 -18:10   Bronzas medaļas mači CM-CW (2 šāvēji uz vairoga) 

18:10 -18:30   Zelta medaļas mačs CM (alternatīvā šaušana) 

18:30 -18:50   Zelta medaļas mačs CW (alternatīvā šaušana) 

 

18:50 -19:10  Iesildīšanās CX (2 sērijas, 2 komandas uz vairoga) 

19:10 -19:30   Bronzas medaļas mačs CX (alternatīvā šaušana) 

19:30 -19:50   Zelta medaļas mačs CX (alternatīvā šaušana) 

 

19:50 -20:00  Apbalvošana CM-CW-CX klasēs 
 
Finālcīņas olimpiskā loka klasē 
 
20:00 -20:10    Iesildīšanās RW-RM (2 sērijas, 4 šāvēji uz vairoga) 

20:10 -20:30   Bronzas medaļas mači RW-RM (2 šāvēji uz vairoga) 
20:30 -20:45   Zelta medaļas mačs RW (alternatīvā šaušana) 

20:45 -21.00   Zelta medaļas mačs RM (alternatīvā šaušana) 

 

21:00 -21.10    Iesildīšanās RX (2 sērijas, 2 komandas uz vairoga) 

21.10 -21:30   Bronzas medaļas mačs RX (alternatīvā šaušana) 

21:30 -21:50   Zelta medaļas mačs RX (alternatīvā šaušana) 

 

22:00 -22:10  Apbalvošana RM-RW-RX klasēs 
 
 
Apzīmējumi: CW - kompaktloks sievietes, CM - kompaktloks  vīrieši, RW - olimpiskais loks 
sievietes, RM - Olimpiskais loks vīrieši, CX - kompaktloka pāru komanda (mix team), RX - 
olimpiskā loka pāru komanda. BW - barebow sievietes, BM - barebow vīrieši, BX - barebow pāru 
komanda (mix team). 

7. Pirmpieteikumi. Jāpiesakās līdz 11.07.2015.plkst.24:00 pa e-
pastu: japsitis@inbox.lv vai mājas lapā archery.lv 

8. Pieteikumi. Dalībnieki sacensību dienā, ar parakstu apstiprina savu 
apmierinošo veselības stāvokli (vai uzrāda medicīnisko izziņu, personu līdz 14 
gadu vecumam vietā parakstās vecāki vai kluba atbildīgā persona), sacensību 
noteikumu un šaušanas drošības tehnikas nosacījumu zināšanu un to 
ievērošanu. 

9. Atteikumi. Dalībniekam, ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas piedalīties 
sacensībās, ir jāatsauc sava dalība vēlākais līdz 11.07.2015. plkst.24:00 pa e-
pastu japsitis@inbox.lv 

10. Dalības maksa. Pieteikumiem līdz 05.06.2014 - 10.00 Eiro. Mix komanda - 
10.00 Eiro.  Novēlotas pieteikšanās gadījumā - 20.00 Eiro. 

11. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc  turnīrcīņu rezultātiem 
atbilstoši WA noteikumiem. 



12. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem, medaļām un 
piemiņas balvām. 

13. Apģērbs  – izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta forma 
(dalībnieki džinsu biksēs startēt nedrīkstēs) un sporta apavi. Nelabvēlīgos laika 
apstākļos – laika apstākļiem atbilstošs apģērbs. MIX komandu dalībniekiem - 
saskaņotas formas. 

14. Latvijas loka šaušanas federācija brīdina: publiskajā telpā būs pieejami 
sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu, valsti, esošo 
un uzrādīto sporta klasi, disciplīnu, loka klasi kurā startējis, foto, video materiāli 
un, iespējams, citu, organizatoram iesniegto, informāciju. 

15. Papildinājumi vai piezīmes. Organizatoram ir tiesības mainīt 6. punktu 
atkarībā no dalībnieku skaita un sacensību gaitas. 

INFORMĀCIJA. Sacensības tiek organizētas publiskā vietā kūrortsezonas laikā. 
Informācija par nakšņošanu, kultūras programmu, transportu, ēdināšanu u.c. tiks 
nodrošināta.  

 

Jānis Apsītis 
Sacensību atbildīgais organizators 

SK "Amazones" 
 
 
 

Eduards Lapsiņš 
LLSF ģenerālsekretārs 

SK "Amazones" vadītājs 


