
NOLIKUMS 

Individuāla vērtējuma loka šaušanas sacensības “Latvijas 
vasaras sezonas atklāšana” 

1. Mērķis un uzdevumi. Atklāt vasaras loka šaušanas sezonu, noteikt uzvarētājus, 

uzlabot personīgos un Valsts rekordrezultātus, popularizēt loka šaušanas sportu, izpildīt 

Valsts izlases kritēriju prasības. 

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas, individuālas konkurences, 

pieaugušajiem, sievietes/vīrieši atsevišķā konkurencē. Vērtējums notiks rekursīvo (R), 

kompakt (C), neaprīkoto (B) un tradicionālo (L) loku klasēs. Vingrinājumi: 70m Round 

(122cm pilnais mērķis) R lokam, 50m Round C lokam - nepilnais 80cm mērķis, B 

lokam - pilnais 80cm mērķis, 30m Round (80cm pilnais mēŗķis) L lokam. Turnīrcīņas 

SET sistēmā pēc WA noteikumiem (C lokam komulatīvā sistēmā). 

3. Vieta un laiks. 2018.gada 14.aprīlis, SK AMAZONES loka šaušanas sporta bāzē 

“Pļava”. 

4. Vadība. Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā Sporta Federāciju padomi, 

Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas loka šaušanas klubiem. Tiesnešu kolēģija tiek 

noteikta 3 cilvēku sastāvā. Vārdiskais sastāvs tiek nosaukts sacensību dienā. 

5. Sacensību programma: 

9:00-9:45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude uz treniņlauka. 

9:45-10:00 – Sacensību atklāšana. 

10:00-13:00 – Viena piešaudes sērijas, kvalifikācijas vingrinājums. 

13:00-14:00 – Pusdienu pārtraukums. 

14:00-16:00 – Turnīrcīņas, viena piešaudes sērija uzsākot cīņu. 

16:30 – Apbalvošana. 

6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no sacensību organizatoru 

līdzekļiem un sacensību dalībnieku dalības maksām. Dalībnieki maksā 20.00 EUR par 

katru loka klasi, pārskaitot uz LLŠF kontu LV31HABA0551037808313 (HABALV22, 

Swedbank), norādot – VSA18 vārds, uzvārds un loka klase. 

7. Pieteikumi. Dalībnieku reģistrācija notiek Federācijas mājas lapā, rindas kārtībā, 

līdz 7.aprīlim un sākas pēc kluba paziņojuma organizatoram par nozīmēto atbildīgo 

personu konkrētajās sacensībās (attiecas tikai uz LLŠF biedriem). Dalībnieki ar 

reģistrāciju apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, ka zin un ievēros sacensību 

noteikumus, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildību par 

inventāra tīšu bojāšanu (personu līdz 14 g.v.vietā atbild viņa vecāki). Reģistrējoties 

papildus jāatzīmē, ka startēs tikai individuāli. Dalībniekam ir jāzin pārstāvētās 

organizācijas atbildīgā persona sacensībās. Maksimālais dalībnieku skaits ir 80 atlēti, 

mīnus viens par katru dalībnieku ratiņkrēslā. 

8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem. 

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



10. Papildnosacījumi. Dreskods - izlases forma, kluba forma, vienkārša sporta forma 

vai balta forma, slēgta tipa sporta apavi. Dalībniekam uz muguras jābūt no attāluma 

salasāmam uzvārdam. Nelabvēlīgos laika apstākļos – laika apstākļiem atbilstoš apģērbs 

un apavi. 

11. 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. 

Punkts Nr.5 var tikt mainīts atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita. 

Dalībnieka pienākums sekot līdzi publicētajām izmaiņām. Par citām izmaiņām, ja 

nepieciešamas, lemj pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas 

- izšķirošā ir organizatora balss. 

Atbildīgā persona - Eduards Lapsiņš 29266088 


