
NOLIKUMS
Loka šaušanas sacensības "Latvijas jaunatnes čempionāts 2015”

1. Mērķis un uzdevumi. Noteikt sacensību uzvarētājus, izcīnīt Laltijas jaunatnes čempiona titulu loka

šaušanā, uzlabot personīgos rekordrezultātus, izpildīt sporta klasifikācijas normatīvus, pārbaudīt jauno

sportistu gatavību startam Latvijas Jaunatnes Olimpiādei Cēsīs.

2. Vispārējie noteikumi. Vingrinājumi: Olimpiskā loka klasē - 70m Round junioriem (2X70m, 72 šāvieni,

122cm mērķis), Standart Round kadetiem (50m + 30m, 72 šāvieni, 122cm mērķis), 2X30m, 72 šāvieni,

122cm mērķis jauniešiem, 2X20m, 72 šāvieni, 122cm mērķis bērniem, kompaktloku klasē - juniori un kadeti

50m Round (50m, 72 šāvieni, 80cm mērķis 6-7-8-9-10), jaunieši un bērni 30m, 72 šāvieni, 80cm pilnais

mērķis.

3. Vieta un laiks. 2015.gada 28.jūnijs, Babītes novada, Salas pagasta, „Babītēs”.

4. Dalībnieki. Sacensības ir aiztklātas un tajās var piedalīties tikai Latvijas loka šaušanas federācijas biedri,

atbilstoši loka klasēm un vecumu grupai (bērni līdz 12 g.v., jaunieši 13-14, kadeti 15-18 g.v., juniori 19-20 

5. Vadība. Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā ar Sporta Federāciju padomi, Latvijas Olimpisko

komiteju un Latvijas loka šaušanas sporta klubiem.

6. Sacensību programma:

10:00-10:45 – Iesildīšanās, tehniskā komisija.

10:45-11:00 – Sacensību atklāšana 

11:00-12:30 – šaušana uz rezultātu ar 3 bultām

12:30 – 13:00 – pārtraukums

13:00 – 14:30 – šaušana uz rezultātu ar 3 bultām

14:30 – Uzvarētāju apbalvošana

7. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no sacensību organizatoru līdzekļiem. 

8. Pirmpieteikumi. Pirmpieteikumi reģistrējoties sacensībām Federācijas mājas lapā līdz 25.06.2015.

Novēlota pirmpieteikuma gadījumā organizatoram ir tiesības atteikt dalībniekam startu.

9. Pieteikumi. Dalībnieki piešaudes laikā uzrāda inventāru tehniskajai komisijai, ar parakstu apstiprina savu

apmierinošo veselības stāvokli, ka zin un ievēros šaušanas drošības tehnikas noteikumus, sacentīsies godīgi

un ievēros antidopinga nosacījumu prasības. Personu līdz 18 g.v. vietā parakstās vecāki vai pilnvarotā

persona. Reģistrējoties dalībniekam jāzin sava kluba pārstāvis sacensībās.

10. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc lielākās punktu summas vingrinājumā. Vienāda

rezultāta gadījumā skaita trāpījumus 10-niekā, 9-niekā, utt..

11. Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām.

12. Papildnosacījumi. Dreskods - izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta forma, sporta apavi,

kuri nosedz pirkstgalus un papēdi. Kājās jābūt arī zeķēm. Dalībniekiem kamuflēta krāsojuma apģērbā (tai

skaitā galvas sega) un džinsos netiks atļauts piedalīties sacensībās. Nelabvēlīgos laika apstākļos – laika

apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi.

13. Latvijas loka šaušanas federācija brīdina - Latvijas loka šaušanas federācija 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.

Punkts Nr.6 var tikt mainīts atkarībā no sacensību gaitas, dalībnieku skaita un laika apstākļiem. Par

citām izmaiņām, ja nepieciešamas, lemj klubu pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja

balsis vienādas - izšķirošā ir organizatora balss.


