Pukstu Aplis 15
Sacensības veltītas “Pukstu” māju 150 gadskārtai.
NOLIKUMS
1) Mērķis un uzdevumi - Nostiprināt un uzlabot loka šaušanas prasmi brīvdabas apstākļos.
Popularizēt loka šaušanu Gulbenes novadā un visā valstī.
2) Vispārējie noteikumi - Sacensības notiks pēc IFAA pietuvinātiem noteikumiem. Sacensību
laikā ir aizliegts smēķēt. To drīkstēs darīt īpaši norādītā vietā.
3D Animal Round disciplīnā, šaujot no nemarķētām distancēm ar trijām bultām līdz pirmajam
trāpījumam pa 28 mērķiem.
4) Vieta un laiks – Sacensības notiks 2018. gada 25. augustā Gulbenes novada Lejasciema
pagasta „Pukstu” māju apkārtnē.
5) Vadība – sacensības organizē klubs „Ķekavas šautra” ar Alūksnes loka šaušanas kluba
„Ziemeļnieks” un Lejasciema pagasta pārvaldes atbalstu.
6) Sacensību programma:
10:00 - 11:45 – reģistrācija, piešaude
11:45 - 11:55 – sacensību atklāšana
12:00 - 15:30 – sacensības
15:30 - 16.30 – pusdienas (iespējams pasūtīt, reģistrējoties sacensību rītā)
16:30

- apbalvošana.

Apbalvošanas ceremonijas laikā dalībniekus sveiks Lejasciema folkloras grupa “Smaržo siens”.
Ar “Pukstu” vēsturi iepazīstinās LU vēstures studiju bakalaurs M. Kazainis.
Visas dienas garumā būs apskatāma ekspozīcija par mājvietas vēsturi.
7) Finansēšana – sacensību organizēšana tiek segta no rīkotāju privātajiem līdzekļiem un
sportistu dalības maksas. Sacensību dalībnieki maksā: pieaugušie - 15 EUR, veterāni 10 EUR,
juniori un bērni- 5 EUR. Ģimenēm 50 % atlaide.
8) Uzvarētāju noteikšana - Uzvarētājus nosaka pēc lielākā rezultāta summā. Godalgoto vietu
ieguvēji vienāda rezultāta gadījumā šauj 3 bultas pa mērķi no 20 y atzīmes. Uzvar pretendents
ar augstāko rezultāta summu. Vienāda rezultāta gadījumā – katram viens šāviens, uzvar
tuvākais trāpījums centram, līdz tiek noskaidrots uzvarētājs.
9) Apbalvošana - Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā loku veidā apbalvo ar diplomiem. Pirmo vietu
ieguvējiem tiek piešķirtas speciālbalvas, ja attiecīgajā loka veidā ir vismaz divi dalībnieki.
Piemiņas balvas tiek piešķirtas pēc sacensību rīkotāja ieskatiem.

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 veidu, kurā startējis, rezultātus un iespējams ar citu
organizatoram iesniegto informāciju, kā arī video un foto materiālus.

