Loka šaušanas sacensības telpās / Indoor archery competition

24h NO STRESS

BEZ STRESA 

Nolikums / Regulations
Mērķis un uzdevumi
Pārabudīt savas spējas šaujot jebkurā diennakts laikā, veicināt
komandu darbu un saliedētību, uzlabot personīgos rezultātus.

Vieta un laiks
Sacensības notiks 2018.gada 8.-9.decembris Priekules
daudzfunkcionālajā sporta hallē

Vispārējie noteikumi
Sacensības notiks 24 stundas pēc WA Indoor (18m) pietuvinātiem
noteikumiem individuāli un komandām (viena distance = 30 šāvieni =
1 stunda).
● Individuāli šāvēji sacenšas vienas stundas/distances ietvaros
ar katra šāvēja labāko uzrādīto rezultātu.

Why?
To check your ability to shoot at any time of the day or night,
promote teamwork and solidarity, improve personal records.

Place & Time
8-9 December 2018 @ Priekule multifunctional sport hall, Latvia

Main rules
Competition will be held 24h by WA Indoor (18m) rules individually
& teams (one distance = 30 arrows = 1 hour).
● Individual archers compete in 1 hour/distance with best
result
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Komandas sacenšas šaujot 24 stundas / distances ar
komandas kopējo rezultātu.
Komanda tiek veidota no 2-4 loka šāvējiem ar vienādiem
lokiem - rekursīvie loki (R), kompaktloki (C), neaprīkotie loki
(B) un tradicionālie loki (T).
Komanda var brīvi izvēlēties komandas nosaukumu, tas
nedrīkst būt rupjš vai aizskarošs un nepārsniedz 30 zīmes.
Specbalva interesantākajam un radošākajam komandas
nosaukumam.
Komandā var iekļaut ne vairāk kā vienu dalībnieku jaunāku
par 14 gadiem.
Komanda var sastāvēt no jebkura dzimuma šāvējiem.
Minimālais stundu/distanču skaits, kas jāizšauj katram
komandas dalībniekam ir 4, maksimālais - nav noteikts.
Šaušanas laiks vienai sērijai (3 bultām) - 90 sekundes (1,5
min).
Rekursīvajam un kompaktlokam dalītais 40cm mērķis,
neaprīkotajam un tradicionālajam lokam pilnais 40cm mērķis.
Šāvēju maiņa vienas distances vidū ir pieļaujama tikai
tehnisku problēmu gadījumā, par to informējot tiesnesi. Šīs
stundas/distances rezultāts netiek iekļauts individuālajā cīņā,
bet tiek summēts komandas cīņā.
Piešaude notiks visu diennakti paralēli šaušanai distancē uz
atsevišķi novietotiem un atzīmētiem vairogiem.

Vadība
Sacensības organizē SK “Curland” sadarbībā Latvijas loka šaušanas
klubiem un Priekules sporta centru.
Galvenais tiesnesis - Agate Zālīte (Republikas kategorija).
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Teams compete 24 h, 24 x 18m distances (one distance =
one hour = 30 arrows)
Team is 2-4 archers with recurves (R), compounds (C),
barebows (B) or traditional bows (with wooden arrows) (T).
Team can freely choose team name - max 30 characters.
Special prize for best and most creative team name.
No more than one team member can be under 14 years old.
No gender limits in teams.
Minimal shooting hours/distances for archer is 4, no limits for
maximum.
Shooting time - 90 sec (1,5 min) per end (3 arrows).
Recurve & compound triple 40cm target, barebow &
traditional bow - full 40cm target.
In case of equipment failure shooters can change in middle
of distance/hour with noticing judge. Result will be counted
for team, but not individually.
Warm-up will be organized parallely all shooting time on
separate targets.

Organizers
Competition is organized by SC “Curland” in cooperation with
Latvian archery clubs & Priekule sport hall.
Main judge - Agate Zalite (National judge category).

Uzvarētāju noteikšana
Uzvarētājus komandās nosaka pēc lielākā rezultāta 24 distanču
summā. Individuāli uzvarētājus nosaka katrā loku grupā abos
dzimumos pēc rezultāta vienā distancē (stundā). Vienāda rezultāta
gadījumā shoot-off pēc WA noteikumiem par pirmajām 6 vietām
individuāli un pirmajām 3 vietām komandās (katrs komandas loceklis
šauj vienu bultu, ieskaitīta tiek tuvākā bulta centram nevis summa, jo
komandas dalībnieku skaits var atšķirties).

Apbalvošana

Winners in teams will be biggest scores in 24 distances summary.
Individual winners will be set in one distance/hour all four bows men
and women.
Shoot-off for first 3 teams (all team members shoot one arrow,
closest arrow of all wins), individual for first 6 places.

Awarding
Winners are awarded with diplomas and medals.

Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām.

Dreskods
Sporta zālei piemērots apģērbs un slēgta tipa sporta apavi, aizliegta
kamuflāža apģērbā (kamuflāžas krāsas loks un loka šaušanas
inventārs ir atļauts). Ielas apavos zālē ieeja stingri aizliegta!

Sacensību programma
Sestdien
10.00 - 11.45 Piešaude, reģistrācija, tehniskā komisija
11.45 - 12.00 Atklāšana
12.00 Sacensību sākums (pirmā distance)
Svētdien
12.00 Šaušanas beigas
12.15 Shoot-off (ja nepieciešams)
~13.00 Apbalvošana

Winners

Drescode
No camouflage and street shoes allowed in sport hall!
Camouflage bows and archery accessories allowed.

Programm
Saturday
10.00 - 11.45 Warm-up, technical commision, registration
11.45 - 12.00 Opening Ceremony
12.00 Start of competition (first distance)
Sunday
12.00 End of shooting
12.15 Shoot-off (if necessary)
~13.00 Award ceremony

Programma var tikt mainīta ņemot vērā dalībnieku skaitu un
sacensību gaitu.

Finansēšana
Sacensību organizēšana tiek segta no SK “Curland” līdzekļiem un
sacensību dalībnieku dalības maksām.
● Dalības maksa - 75 € no komandas

Pirmpieteikumi
Pieteikšanās sacensībām notiek no 1 Okt 2018 plkst. 20.00 līdz
2 Dec 2018 vai pirmajām 44 komandām (11 vairogi).
● Reģistrācijas forma
● Dalībnieku saraksts

Pieteikumi
Dalībnieki piešaudes laikā iziet tehnisko komisiju, ar parakstu
apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, parakstās par
šaušanas drošības noteikumu zināšanu un ievērošanu, kā arī
piekrišanu publicēt dalībnieku vārdus, uzvārdus, loku klases,
rezultātus un fotogrāfijas medijos un sociālajos tīklos.
Personu līdz 14 g.v. vietā parakstās pilnvarotā persona.

The program can be changed taking into account the number of
participants and the course of the competition.

Participant fee
Competition is sponsored by SC Curland and participation fees
● Participant fee - 75 € per team

Registration
Registration starts 1 Okt 2018 20.00 am and ends 2 Dec 2018 or
till 44 teams (11 butts).
● Registration form
● Participant list

Applications
Participants in time of technical commision with signature approve
satisfactory state of health, knowledge and following safety rules,
also consent to publish the participant names, surnames, bow
classes, results and photos in the media and social networks.
In place of person under 14 years of age signature is made by the
authorized person.

Kontakti
●
●
●

Galvenais tiesnesis, dalībnieku saraksti un rezultāti - Agate
(agate@archery.lv, +371 29873991)
Zāle, vairogi - Mārtiņš (sk.curland@gmail.com)
Papildus informācija par Priekuli, nakšņošana, ēdināšana Dace Lēvalde (+ 371 26197185)

Par Priekules sporta halli
Lielajā zālē un aerobikas zālē būs pieejamas vietas atpūtai (ir
pieejami ~ 20 matrači), sporta centrs ir piemērots sportistiem
ratiņkrēslos (lifti, WC).
Kafejnīca sporta hallē strādās:
Sestdien no 15:00-21:00
Svētdien no 9:00-13:00
Bezmaksas dzērieni būs pieejami visu diennakti (karsts un auksts
ūdens, tēja, kafija). Ņemiet līdzi savas krūzītes!

Nakšņošanas iespējas
●
●

Viesu nams "Mūsmājas" (16 vietas)
Jauniešu māja “Priekule” (32 vietas, 6-7 € par personu)

Contacts
●
●
●

Main judge, participant lists, results - Agate Zālīte
(agate@archery.lv, +371 29873991)
Field, targets - Mārtiņš Vītols (sk.curland@gmail.com)
Accommodation - Dace Lēvalde (+ 371 26197185)

About Priekule sport hall
In hall and aerobic hall will be places for rest (available ~20
matraces).
Sport hall is suitable for sportists in wheelchairs (elevators, WC).
cafe will be opened in sport center:
Saturday 15:00-21:00
Sunday 9:00-13:00
Free drinks will be available all time (hot and cold water, tea,
coffee). Take your cup with you!

Accomodation
●
●

Guest house "Mūsmājas" (16 places)
Youth house “Priekule” (32 places, 6-7 € per person / per
night)

