
"Seeburgas stops 2017" 

Nolikums 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 Uzlabot personīgos un zāles rekordrezultātus. 

Loka šaušanas popularizēšana Kurzemē. 

Ikgadējās janvāra sacensības Grobiņā,tradīcijas turpināšana. 

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI. 

Sacensības notiks vingrinājumā 18m Round+ turnīrcīņas, pieaugušo konkurencē. 

Olimpisko, barebow loku klasēs -SET sistēmā, kompaktloku klasēs -kumulatīvajā 

sistēmā. 

3. VIETA UN LAIKS 

Sacensības notiks 2017.gada7.janvārī Grobiņas Sporta centrā, M.Namiķa ielā 2b, 

Grobiņā.  https://goo.gl/maps/ZbgKBVwXgn12 

4. DALĪBNIEKI 

Sacensības ir atklātas, tajās var piedalīties visi sportisti atbilstoši loka klasēm 

pieaugušo konkurencē, kuri līdz sacensību dienai ir uzrādījuši vismaz 3.sporta 

klases rezultātu attiecīgajā loku klasē. 

5. VADĪBA 

Sacensības organizē biedrība SK “Curland” sadarbībā  ar Grobiņas novada 

pašvaldības aģentūru “Grobiņas sporta centrs” un Latvijas Loka šaušanas 

federāciju. 

6. SACENSĪBU PROGRAMMA 

9.00 –10.00 Reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude 

10.00 –10.15 Sacensību atklāšana 

10.15 –13.00 Šaušana vingrinājumā 18m Round 

13.00 –14.00 Pārtraukums 

14.00 –17.00Turnīrcīņas līdz pusfināliem (ieskaitot). 

17.20-19.00 Finālcīņas (alternatīvā šaušana) 

20.00 Apbalvošana. 

7. FINANSĒŠANA 

Sacensību organizēšana tiek finansēta no biedrības SK “Curland” līdzekļiem un 

dalībnieku dalības maksām, kas noteiktas 15Eur apmērā. 

8. PIETEIKŠANĀS 

Pirmpieteikumi tiek pieņemti no 07.12.2017 līdz 3.01.2017 interneta vietnēs: 

curland.lv un archery.lv. Dalībnieku skaits ierobežots līdz 65 dalībniekiem. 

9. REĢISTRĀCIJA SACENSĪBĀM 

Dalībnieki piešaudes laikā: 

1 ) uzrāda inventāru tehniskajai komisijai; 

2 ) ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli; 



 3 ) parakstās par šaušanas drošības tehnikas nosacījumu zināšanu un ievērošanu. 

Personu līdz 18 g.v. vietā parakstās vecāki vai pilnvarotā persona. 
10. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA 

Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem 

11. APBALVOŠANA 

Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

12. DRESKODS 

Sporta zālei piemērots apģērbs un slēgta tipa sporta apavi. 

13.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, foto/video materiāli un iespējams cita, organizatoram 

iesniegta(pieejama), informācija. 

! Organizatoram ir tiesības mainīt 6. punktu, ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu 

un sacensību gaitu. 

 

Organizatoru kontakti - 

Mārtiņš Vītols sk.curland@gmail.com 
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