Latvijas Apvidus loka šāvēju čempionāts
LFAC 2018*
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Latvijas apvidus čempionu titulus, uzlabot personīgos un valsts
rekordrezultātus, dot iespēju apvidus šāvējiem izpildīt kvalifikācijas normas pēc IFAA noteikumiem (A,
B, C). Veicināt tautas sporta attīstību loka šaušanā.
Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks vingrinājumā IFAA Field Round (2x14) visās IFAA
noteiktajās loku klasēs un vecuma grupās.
Vieta un laiks. Sacensības notiks 2018.gada 6.oktobrī Saldus novada Novadnieku pagasta
“Viesturos”. Koordinātes: 56°36'15.3"N 22°19'50.9"E.
Dalībnieki. Sacensības ir atklātas un tajās var piedalīties visu valstu sportisti.
Vadība. Sacensības organizē SK “Savage archer” sadarbībā ar Apvidus loka šaušanas darba grupu.
Sacensību programma **
10:00-10:45 Reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude
10:45-11:00 Sacensību atklāšana.
11:00-17:00 Field Round (2x14)
~17:30 sacensību noslēgums un apbalvošana.
Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no SK “Savage archer” līdzekļiem un sacensību
dalībnieku dalības maksām.
Dalībnieki maksā:
● Pieaugušie - 15 EUR
● Veterāni, bērni un jaunieši - 7 EUR
● Sākot ar otro ģimenes locekli dalības maksa - 7 EUR pieaugušajiem, 3 EUR bērniem,
veterāniem un jauniešiem
● Sākot ar ceturto ģimenes locekli - bez maksas
Pirmpieteikumi. Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 30.9.2018. plkst. 24.00 SK “Savage
archer”mājas lapā vai forumā ievietotajā reģistrācijas formā. Maksimālais dalībnieku skaits - 56.
● Reģistrācijas forma
● Dalībnieku saraksts, izloze pa vairogiem/šaušanas grupām un rezultāti
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 m’jas
lapās, medijos un sociālajos tīklos.
Personu līdz 14 g.v. vietā parakstās pilnvarotā persona.

Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc lielākā rezultāta. Vienāda rezultāta par
godalgotajām vietām gadījumā tiek šauts shoot-off pēc IFAA noteikumiem: shoot-off šauj pa 3 Field
mērķiem (četras bultas katrā), kas novietoti piešaudes laukumā 50y attālumā, pirmajā mērķī pa 65cm
mērķi, otrajā pa 50cm mērķi un trešajā pa 35cm mērķi. Ja joprojām ir neizšķirts - tiek šauts pa vienai
bultai pa 35cm mērķi līdz tiek noskaidrots uzvarētājs. Pārējās nosaka kā dalītas vietas.
Apbalvošana. Uzvarētājus, grupās kurās ir vismaz 3 dalībnieki, apbalvo ar diplomiem un medaļām,
pārējos ar diplomiem.
Dreskods. Apvidus apstākļiem piemēroti apavi un apģērbs, obligāts košas krāsas elements apģērbā.
Pusdienas. Tiks precizētas. Pieteikšanās notiks reģistrējoties reģistrācijas formā.
____________________________
* Ievērojot IFAA tradīcijas, sacensību nosaukums angliski tiek veidots no 4 burtiem un sacensību gada
LFAC 2018 - Latvian Field Archery Championships (WIAC - World Indoor Archery Championships, EFAC
- European Field Archery Championships utt.)
** Organizatoram ir tiesības mainīt programmu ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu un sacensību gaitu.

