NOLIKUMS

Loka šaušanas sacensības „Mani pirmie starti septembris 2017”
1. Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu kā Olimpisko sporta veidu un
lielisku brīvā laika pavadīšanas līdzekli, integrēt jaunos lokšāvējus un lokšāvējusiesācējus kopējā sacensību apritē. Dot iespēju sacensties līdzīga vecuma un
sagatavotības pakāpes loks šāvējiem. Izpildīt normatīvu prasības līdz SMK ieskaitot
un uzlabot personīgos rekordrezultātus. Pārbaudīt tiesnešu un aprīkojuma gatavību
sacensību apstākļiem.
2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalīties visi šaut
gribētāji atbilstoši loku klasēm un vecumu grupām. Sacensības notiks rekursīvā (R),
kompakt (C), neaprīkota (N) un tradicionālā (T) loka klasēs, abiem dzimumiem vienā
konkurencē, sekojošās vecuma grupās: pieaugušie (iesācēji, 21gads un vecāki),
jaunieši 18-20 gadi, jaunieši 15-17 gadi, jaunieši 13-14 vingrinājumā 30m Round,
jaunieši 10-12 gadi vingrinājumā 20m Round, bērni 7-9 gadi un bērni līdz 7g.v.
vingrinājumā 10m Round. Papildgrupas - "Jaunās cerības" WA kadeti vingrinājumā
60m Round, WA pieaugušie vingrinājumā 70m Round, WA kompaktloks 50m Round
un “Meistarklase 6” (šauj ar 6 bultām) vai „Meistarklase 3” (šauj ar 3 bultām).
„Meistarklase” bez meistarības un vecuma ierobežojumiem, šauj vingrinājumu 70m
vai 2X70m Round. Jaunākās grupas dalībniekam ir tiesības startēt vecākas grupas
konkurencē, attiecīgi reģistrējoties.
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3. Vieta un laiks. 2017.gada 9.septembris, SK AMAZONES sporta bāzē "Pļava"
(Babītes novads, Salas pagasts, mājas "Babītes", lielceļa A10 (Riga – Venstpils)
29km, GPS kordinātes: N- 56.92874, S- 23.73703).

4. Vadība. Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā, Sporta Federāciju padomi un
Latvijas Olimpisko komiteju. Vārdiska tiesnešu kolēģija tiek noteikta sacensību dienā.
5. Sacensību programma. 2X36 ieskaites bultas (divas reizes pa 12 sērijām ar 3
bultām katrā sērijā), „Meistarklasei 6” 2X72 ieskaites bultas (divas reizes pa 12
sērijām ar 6 bultām katrā sērijā). Šaušanas laiks visiem vienāds – 120 sekundes.
5. Sacensību programma:
9:00-10:00 – Reģistrācija, tehniskā komisija, iesildīšanās uz treniņlauka.
10:00-10:15 – Sacensību atklāšana.
10:15-12:15 – Viena piešaudes sērija, šaušana uz rezultātu
12:15-12:35 – Pārtraukums.
12:35-14:35 – Viena piešaudes sērija, šaušana uz rezultātu
14:35 –15:35 – Rezultātu apkopošana
15:40 – Apbalvošana.
6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no organizatoru līdzekļiem un
dalībnieku dalības maksām: bērni 2.00EUR, jaunieši un "Jaunās cerības" kadeti
5.00EUR, „Jaunās cerības” pieaugušie un „Meistarklase” 7.00EUR.
7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas lapā līdz 2017.gada
6.septembrim, piešaudes laikā ar parakstu apstiprina ierašanos, savu apmierinošu
veselības stāvokli, ka zin un ievēros sacensību noteikumus, drošas šaušanas drošības
tehnikas nosacījumus un materiālo atbildību par aprīkojuma tīšu bojāšanu (personu
līdz 14 g.v.vietā parakstās vecāki vai kluba pilnvarotie pārstāvji). Dalībniekam ir jāzin
pārstāvētās organizācijas atbildīgā persona sacensībās. Novēlotas pieteikšanās
gadījumā organizatoriem ir tiesības atteikt dalību.
8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta summā.
Vienāda rezultāta gadījumā skaita 10-niekus, X-sus, 9-niekus utt.
9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus katrā grupā (izņemot „Meistarklase”) apbalvo
ar diplomiem un medaļām. Organizatoram ir tiesības pasniegt papildbalvas un
apbalvot izdalītas papildgrupas vai grupas apvienot.
10. Dreskods. Sporta, kluba, izlases vai balta forma, slēgta tipa sporta apavi, nav
atļauts piedalīties džinsa auduma un kamuflētā apģērbā. Šaušanas laikā uz muguras
jābūt salasāmam dalībnieka uzvārdam.
11. Ierobežojums. Sacensībās nav atļauts piedalīties dalībniekam, kurš pēdējo 12
mēnešu laikā ir uzrādījis I un augstākas sporta klases rezultātu (izņemot „Jaunās
cerības” un „Meistarklase” - atļauts startēt visu sporta klašu sportistiem). Nav atļauts
piedalīties dalībniekiem, kuri (vai kuru pārstāvošā organizācija) nav norēķinājušies
par iepriekšējiem startiem.
12. 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, iespējams arī
citu organizatoram iesniegto informāciju un ir tiesīga veikt dalībnieku testēšanu
ar alkometru.
Punkti Nr.5 un Nr.9 var tikt mainīti 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.
Atbildīgā persona - Eduards Lapsiņš 29266088

