Baltijas apvidus loku šāvēju čempionāts telpās 2017 IFAA
1. Mērķis un uzdevumi. Noskaidrot Baltijas labākos apvidus loka šāvējus. Uzstādīt vai labot gan
personīgos gan nacionālos rekordus. Popularizēt loka šaušanu starptautiskā mērogā un pavadīt
nedēļas nogali darot to, kas patīk.
2. Vispārējie noteikumi. Sacensību formāts-2x IFAA indoor round+IFAA flint round(176 šāvieni).
Sacensības norisināsies pēc vispārējiem IFAA noteikumiem.
3. Vieta un laiks. Sacensības notiks Siguldas 1. pamatskolas sporta kompleksa lielajā zālē.
Pulkveža Brieža 105D, Siguldā. 11-12.03.2017.
4. Dalībnieki. Sacensībās var piedalīties visi loku šāvēji atbilstoši IFAA loku stiliem un sacensību
nolikumam.
5. Vadība. Sacensības organizē SK „Stiegra” sadarbībā ar Latvijas loku šaušanas federāciju un
Siguldas domi.
6. Sacensību programma*. Maiņu sadalījums tiks noteikts 7.03.2017
11.03.2017
8:30-9:20-reģistrācija, piešaude, tehniskā inspekcija 1. maiņai
9:20-9:30-atklāšanas ceremonija 1. maiņai
9:30-12:00-IFAA indoor round 1. maiņai
12:10-13:00-reģistrācija, piešaude, tehniskā inspekcija 2. maiņai
13:00-13:10-atklāšanas ceremonija 2. maiņai

13:10-15:40-IFAA indoor round 2. maiņai
15:40-18:10-IFAA indoor round 1. maiņai
18:40-21:10-IFAA indoor round 2. maiņai
12.03.2017
9:00-9:30-iesildīšanās 1a. maiņai
9:30-10:20-IFAA flint round 1a. maiņai
10:20-11:10- IFAA flint round 1a. maiņai
11:10-11:40-iesildīšanās 1b. maiņai
11:40-12:30-IFAA flint round 1b. maiņai
12:30-13:20- IFAA flint round 1b. maiņai
13:50-14:20- apbalvošana 1. maiņai
14:20-14:50-iesildīšanās 2a. maiņai
14:50-15:40-IFAA flint round 2a. maiņai
15:40-16:30- IFAA flint round 2a. maiņai
16:30-17:00-iesildīšanās 2b. maiņai
17:00-17:50-IFAA flint round 2b. maiņai
17:50-18:40- IFAA flint round 2b. maiņai
19:10-19:40- apbalvošana 2. maiņai
7. Finansēšana. Sacensību izmaksas tiek segtas no dalības maksām un organizatoru
personiskajiem līdzekļiem.
Piesakoties līdz 7.03
Pieaugušie, jaunieši, veterāni-20 eur
Bērni, juniori-15 eur

Piesakoties pēc 7.03
Pieaugušie, jaunieši, veterāni-25 eur
Bērni, juniori-20 eur
8. Pieteikumi. Pieteikumi jāiesniedz izmantojot google veidlapu līdz 7.03.2017
9. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc kopsummā iegūtajiem punktiem. Vienādu
punktu gadījumā skaita X`us, ja tie vienādi-5`iekus. Ja gadījumā neizšķirts ir cīņā par kādu no
pirmajām 3 vietām, tad šāvēji ar vienādo punktu summu šauj papildus 3 sērijas pa 5 bultām. Ja
gadījumā arī tie rezultāti ir vienādi, tiek skaitīti X`i. Ja X`u skaits ir vienāds, tiek šauts pa vienai
bultai, tuvākais trāpījums centram uzvar.
10. Apbalvošana. Katras konkurences pirmo 3 vietu ieguvēji saņem diplomus un medaļas. Ir
iespējamas specbalvas.
11. Dresskods. Maiņas apavi un zālei piemērots apģērbs. Vēlama kluba vai izlases forma.
12. Sacensību apmeklējušo cilvēku bildes un rezultāti tiks publicēti internetā.
*-Organizatori ir tiesīgi mainīt nolikuma 6. punktu balstoties uz dalībnieku skaitu.

