
Siguldas spieķis II 

Nolikums 

1. Mērķis un uzdevumi. Iegūt svaigu pieredzi par IFAA flint round, pakavēties atmiņās no vasaras, kur bija 

jāšauj vairāk par 1 distanci. Pieslīpēt protokolu rakstītprasmi un sacensties gan ar sevi, gan esošiem un 

topošiem sāncenšiem. 

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības sastāv no kvalifikācijas un turnīra. Kvalifikācijā tiks šauts IFAA flint 

round ar 4 bultām 2x7 sērijas. Turnīru šaus SET sistēmā ar modifikācijām(Turnīrā tiek šauts pa IFAA indoor 

mērķiem( šāvējs var izvēlēties dalīto vai veselo), shoot off gadījumā var izvēlēties, kurā no dalītajiem 

apļiem šaut. Shoot off`ā šauj 1 bultu, ja abu šāvēju iegūtie punkti ir vienādi(x-us neskaitam), tad šauj vēl 

pa vienai bultai, ja tā vienāda, tad uzvar tuvākais trāpījums centram.) Turnīriem 3 bultas, distances 

pieaugušajiem-20y, bērniem-10y.  

3. Vieta un laiks. Sacensības notiks Siguldas 1. pamatskolas sporta zālē, adrese Pulkveža Brieža 105D, 

2015. gada 12. decembrī. 

4. Dalībnieki. Sacensībās var piedalīties visi loku šāvēji atbilstoši IFAA loku stiliem un sacensību 

nolikumam. 

5. Vadība. Sacensības organizē SK Stiegra 

6. Sacensību programma* 

9:00-9:45 piešaude 1. maiņai/reģistrācija 2. maiņai 

9:45-10:30 piešaude 2. maiņai/reģistrācija 1. maiņai 

10:30-10:40 atklāšana 

10:40-11:25 1. puse 1. maiņai 

11:25-12:10 1. puse 2. maiņai 

12:10-12:55 2. puse 1. maiņai 

12:55-13:40 2. puse 2. maiņai  

13:40-14:20- pusdienu pauze 

14:20-16:00- turnīri 

16:00-apbalvošana 



 

7. Finansēšana. Sacensību organizēšanas izmaksas tiek segtas no SK Stiegra līdzekļiem un sacensību 

dalības maksām. 

o Dalības maksas: 

 

 

 

o Novēlota pieteikšanās 

 

 

 

o SK Stiegra biedriem 

 

 

 

8. Pieteikumi. Laicīga pieteikšanās skaitīsies līdz 9.12.2015 23:59.  

9. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētāji katrā posmā tiek noteikti pēc turnīra cīņu uzvarētājiem.  

10. Apbalvošana. Visu konkurenču pirmās 3 vietas iegūst diplomus, 6 kopvērtējuma konkurences pirmās 3 

vietas saņem arī īpašos „Siguldas spieķus”. Plašāk pārstāvētais klubs tiek apbalvots ar specbalvu. 

11. Dresskods. Maiņas apavi un zālei piemērots apģērbs. Vēlama kluba vai izlases forma. 

12. Sacensības apmeklējušo cilvēku bildes un rezultāti tiks publicēti internetā. 

*-Organizatori ir tiesīgi mainīt nolikuma 6. punktu balstoties uz dalībnieku skaitu. 


