Sacensības loka šaušanā

“Klubu kauss 2018”
Laiks un vieta
4.11.2018., Rīga, SK FRAM ziemas šautuve, Transporta un sakaru institūts (TSI),
Lomonosova iela 1, pagrabstāvā (jāseko norādēm).

Mērķis un uzdevumi
Dot iespēju loka šāvējiem sacensties savā rezultātu kategorijā, uzlabot personīgos rezultātus,
izpildīt sporta klases, bagātināt sacensību pieredzi dalībniekiem un tiesnešiem (apgūt sacensību
vadību ar Ianseo, apsgūt šaušanas vadību), veicināt Latvijas loka šaušanas klubu sadarbību un
sadraudzību.

Vispārējie noteikumi
Sacensības notiek pēc WA noteikumiem - kvalifikācija 18m Rounds rounds un turnīrcīņas 4
labākajiem grupā (pusfināls un fināls). Ja grupā mazāk par 4 dalībniekiem - turnīrcīņas
nenotiek. Sacensības notiek pēc sporta klases un loka klases kategorijām, neņemot vērā
vecumu un dzimumu. Vērā tiek ņmetas sporta klases pēc LLŠF mājas lapā esošā reģistra.
Šaušana ar 3 bultām sērijā, šaušanas laiks 120 sekundes.

Rekursīvais loks (R)

Kompaktloks (C)

SM, SMK, I

II, III

40cm dalītais
mērķis

40 cm pilnais
mērķis vai
dalītais pēc
izvēles

40cm dalītais mērķis

visas jauniešu un
junioru sporta klases,
visi bez sporta klases

40 cm pilnais mērķis

40 cm pilnais mērķis
vai dalītais pēc izvēles

Neaprīkots loks (B)
(var piedalītes arī tradicionālais
loks un garais loks arī ar koka
bultām)

40 cm pilnais mērķis

Dalībnieki
Sacensības ir atklātas. Dalība un reģistrācija sacensībās primāri SK FRAM un SK AiM
Archery biedriem, pārējie rēgistrējas brīvajās vietās (ja tādas ir).

Organizatori un vadība
Sacenības organizē SK AiM Archery sadarbībā ar SK FRAM. Sacensības vada tiesnešu
kolēģija 3 tiesnešu sastāvā, tiesneši tiek paziņoti sacensību dienā.

Programma:
10.00-10.45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude
10:50 - 11:00 - Sacensību atklāšana
11.00-12.30 – 18m-1
12.30-13.00 – Pārtraukums
13.00-14.30 – 18m-2
14.30-15.00 – Pārtraukums
15.00-15.30 – Pusfināls
15.30-16.00 – Fināls
16:10 – Apbalvošana
NB! Organizatoram ir tiesības mainīt programmu atkarībā no dalībnieku skaita un sacensību
gaitas.

Finansēšana
Sacensību dalībnieki maksā dalības maksa - 4.00 €. No iegūtajiem līdzekļiem tiek segtas
sacensību izmaksas (mērķi, protokoli, kausi), tiek segti tiesnešu izdevumi, atlikusī summa tiek
nodota klubam, kura telpās norit sacensības.

Uzvarētāju noteikšana.
Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem. Grupās, kur mazāk par 4 dalībniekiem - pēc
augstākā rezultāta, vienāda rezultāta gadījumā skaita 10-niekus un 9-niekus, vienādu 10-nieku
un 9-nieku gadījumā shoot-off pēc WA noteikumiem.

Apbalvošana
Grupas, kurās ir vismaz 4 šāvēji, pirmo vietu apbalvo ar kausu.

Pirmpieteikumi
Pietiekšanās sacensībām notiek reģistrācijas formā
Līdz 31.oktobrim reģistrējās SK AiM Archery un Fram klubu biedri, no 1.novembra līdz
3.novembra plkst 12.00 pārējie.

Pieteikumi
Dalībnieki sacensību dienā, piešaudes laikā, ar parakstu apstiprina ierašanos, savu apmierinošu
veselības stāvokli, ka zina un ievēros sacensību noteikumus, drošas šaušanas drošības tehnikas
nosacījumus un materiālo atbildību par aprīkojuma tīšu bojāšanu. Pārsniedzot telpu kapacitāti
un novēlotas pieteikšanās gadījumā organizatoriem ir tiesības atteikt dalību. Maksimālais
dalībnieku skaits - 28.

Papildnosacījumi
Dreskods nav noteikts. Dalībniekiem ir vēlams sporta krekls ar uzvādu un pārstāvēto
valsti/organizāciju uz muguras vai vienota kluba forma.Tiek pieļauti kamuflāžas krāsojuma
loki un loka šaušanas inventārs. Bultām jābūt marķētām pēc WA noteikumiem. Reģistrējoties
jānorāda pilngadīgā kluba atbildīgā persona, kurai jāatrodās sacensību vietā.

NB!
Piesakoties šīm sacensībām dalībnieks apstiprina, ka atļauj organizatoriem publiskajā telpā
publicēt sacensību rezultātus ar dalībnieku vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo
un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi, kurā startējis, rezultātus un iespējams ar citu
organizatoram iesniegto informāciju, kā arī video un foto materiālus.
Dalībnieki apreibinošu vielu ietekmē sacensībām netiks pielaisti.

