
Grobiņa open 2017 

Nolikums 

1. Mērķis un uzdevumi. Sagatavoties Baltijas čempionātam, uzlabot savus personīgos rezultātus, 

popularizēt loka šaušanu. 

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības atklātas, pieaugušajiem, sievietes/vīrieši startē atsevišķā konkurencē. 

Vērtējums notiks rekursīvo (R), kompaktloku (C), neaprīkoto (B) un tradicionālo (T) loku klasēs. 

Vingrinājumi: 70m Round (R), 50m Round (C), 30m Round (T, B). Turnīrcīņas SET sistēmā (C 

kumulatīvā) pēc WA noteikumiem. 

Papildus grupa - kadeti ar rekursīvajiem lokiem, 60m Round, puiši un meitenes vienā konkurencē (+ 

turnīrcīņas). 

3. Vieta un laiks. 27.05.2017. Grobiņas pilsētas stadionā, Celtnieku ielā 29. GPS 56.538841, 21.170542 

4. Vadība. SK “Curland” sadarbībā ar Grobiņas novada domi, Latvijas loka šaušanas federāciju,  Grobiņas 

novada pašvaldības aģentūru “Grobiņas sporta centrs” un Latvijas loka šaušanas sporta klubiem. 

5. Norise. 

26.05.2017 – neoficiālā daļa: 

19:00 Došanās svētku gājienā kopā ar SK “Curland”(No tā paša stadiona cauri pilsētai) 

20:00-21:30 neoficiālā piešaude vai koncerta “Mielavs un pārcēlāji” klausīšanās (pēc izvēles). 

27.05.2017 

9:00-9:45 – Iesildīšanās, reģistrācija, tehniskā komisija. 

9:45-10:00 – Sacensību atklāšana. 

10:00-14:00 – Šaušana vingrinājumā 70m Round (R), 60m Round (R kadeti), 50m round (C), 30m Round 

(T un B). 

14:00-15:00 - Pārtraukums. 

15:00-19:30 – Turnīrcīņas (viena piešaudes sērija pirms turnīrcīņu uzsākšanas) 

20:00 Apbalvošana.  

 

6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no sacensību organizatoru līdzekļiem un sacensību 

dalībnieku dalības maksām. Dalībnieki maksā 15 EUR (kadeti 10 EUR) reģistrācijas laikā. 

7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas vai šeit lapā līdz 21.05.2017. Piešaudes laikā ar 

parakstu apstiprina ierašanos, savu apmierinošo veselības stāvokli un to, ka zin un ievēros sacensību 

noteikumus,  šaušanas drošības tehnikas nosacījumus.  

8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem. 

9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

10. Organizators 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, iespējams arī 

citu organizatoram iesniegto informāciju. 

Punkts Nr.5 var tikt mainīts atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita. Par citām izmaiņām, ja 

nepieciešamas, lemj klubu pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas - izšķirošā ir 

organizatora balss. 

Oficiālas kontaktpersonas -  

Dace Lēvalde tel. 26197185 

Mārtiņš Vītols – sk.curland@gmail.com 


