
Field Round Pļavā 

NOLIKUMS 

 

1)     Mērķis un uzdevumi – Dot iespēju šaut Field Round 2016 gada 20. nedēļas nogalē un 

pārbaudīt "vieglo" sacensību formātu, bez apbalvošanas ceremonijas. 

2)     Sacensību formāts. Field Round 2X14 mērķi pēc IFAA noteikumiem. 

3)     Vieta un laiks – sacensības notiks 2016.gada 21.maijā, sestdien, SK AMAZONES 

vasaras treniņ bāzē "Pļava", Babītes novads, Salas pagasts, (lielceļa (A-10) Riga – Venstpils 

29km, GPS koordinātes: N- 56.92874, S- 23.73703). 

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

IFAA loku klasēm un trīs vecuma grupām.  

5)     Vadība – Sacensības organizē SK AMAZONES ar J.Skubeņiču pirmajā rindā. 

6)     Vispārējie noteikumi - sacensības notiks pēc IFAA Field Round noteikumiem, bez 

apbalvošanas. Sacensību rezultātu kopvērtējums (bez sadalījuma pa klasēm) tiks ievietots 

internetā. 

7)    Sacensību programma:  

10:00-11:00 dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija, piešaude  

11:00 – 17:00 šaušana,  

17:01. Beidzamais laiks nodot rezultātu kartiņu 

8)     Finansēšana – sacensību organizēšana tiek segta no sporta kluba līdzekļiem un 

dalībnieku dalības maksas (Dalības maksa: veterāni, pieaugušie, jaunieši,- 5.00EUR, bērni – 

3.00EUR.) 

9)     Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc lielākā uzrādītā rezultāta katrā loka veidā 

un vecuma grupā. Vienāda rezultāta gadījumā skaita 5 - niekus, 4 - niekus un 3 - niekus. 

10)    Apbalvošana nebūs, uzvarētāji izbaudīs slavu un godu internetā ievietotā rezultātu 

kopvērtējumā, sadalījumā pa stiliem un vecuma grupām (klasifikācija netiek ņemta vērā) 

Šāvēji beidzot šaušanu, nodod rezultātu kartiņas un var bez satraukuma doties savās gaitās. 

11)     Pieteikumi. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, stils un klubs pēc IFAA sadalījuma 

stilos un vecuma grupās. Pieteikums nav obligāts - ja sestdienas(21.05) rītā saprotat, ka 

vēlaties šaut, esat laipni gaidīti! Bet ja iepriekš ir zināms, ka ieradīsieties, organizētāji būs 

priecīgi, ja tiks informēti par to. 

12)     Ēdināšana – šāvēji paši rūpējas par ēdināšanu.  

13)     Sacensības apmeklējušo šāvēju rezultāti tiks publicēti internetā. Organizatori ir tiesīgi 

mainīt/uzlabot visu nolikumu balstoties uz organizatoriskām problēmām un apņemas par 

izmaiņām ziņot savlaicīgi forumā. 


