Siguldas spieķis IV 2017-2018

Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi. Noslēgt seriāla “Siguldas spieķis” 7. sezonu. Dot iespēju uzstādīt vai
labot gan personīgos, gan klubu, gan valsts rekordus. Veicināt sacensību gaisotni gan
individuālā, gan klubu līmenī. Saglabāt un uzlabot šaušanas prasmi dažādās distancēs.
2. Vispārējie noteikumi. Sacensības sastāv no IFAA Indoor round+IFAA Flint round (5 bultasx12
sērijas+4 bultasx14 sērijas). Sacensības norisinās atbilstoši IFAA noteikumiem un sacensību
seriāla nolikumam.
3. Vieta un laiks. Sacensības notiks Siguldas 1. pamatskolas sporta kompleksa lielajā zālē
(Sigulda, Pulkveža Brieža iela 105D) 2018. gada 17. martā.
4. Dalībnieki. Sacensībās var piedalīties visi loku šāvēji atbilstoši IFAA loku stiliem un sacensību
posma un seriāla nolikumiem.
5. Vadība. Sacensības organizē SK Stiegra ar Siguldas Novada domes atbalstu.
6. Sacensību programma*:
9:30-10:25-Reģistrācija, tehniskā komisija 1. maiņai
9:45-10:25-Piešaude 1. maiņai
10:25-10:35-Sacensību atklāšana 1. maiņai
10:35-12:25-IFAA flint round 1. maiņai
12:25-13:20-Reģistrācija, tehniskā komisija 2. maiņai
12:40-13:20-Piešaude 2. maiņai
13:20-13:30-Sacensību atklāšana 2. maiņai
13:30-15:20-IFAA flint round 2. maiņai
15:20-15:40-Tehniskais pārtraukums
15:40-18:20-IFAA indoor round
19:00-Apbalvošana
7. Finansēšana. Sacensību izmaksas tiek segtas no dalības maksām un organizatoru
personīgajiem līdzekļiem.
Piesakoties līdz 14.03.2018
Pieaugušajiem, veterāniem, jauniešiem-18 eur
Junioriem-12 eur

Bērniem-8 eur

Piesakoties pēc 14.03.2018
Pieaugušajiem, veterāniem, jauniešiem-20 eur
Junioriem-14 eur
Bērniem-10 eur
SK Stiegra biedriem:
Pieaugušajiem, veterāniem, jauniešiem-16 eur
Junioriem-10 eur
Bērniem-6 eur

8. Pieteikumi. Pieteikšanās jāveic izmantojot google veidlapu sākot no 1.03.2018
9. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus, katrā no konkurencēm, nosaka pēc kopējiem gūtajiem
punktiem, ja iegūto punktu skaits kopsummā vairākiem vienas konkurences šāvējiem/-ām ir
vienāds, tad tiek skaitīti x-i, ja to skaits ir vienāds tad skaita 5-niekus, 4, utt. Trāpījumu skaitu
neizmanto, ja jānosaka pirmo 3 vietu sadalījums. Tādā gadījumā šāvēji/-jas, kuriem ir vienāds
rezultāts šauj vēl 3 sērijas pa 5 bultām. Augstāku vietu iegūst atbilstoši iegūtajiem punktiem.
Ja 3 sēriju summā rezultāti atkal vienādi-skaita x-us. Ja arī x-i ir vienādi, tiek šauta vēl viena
papildus bulta (laiks-40s). Uzvar tuvākais trāpījums centram.
10. Apbalvošana. Visu konkurenču pirmo 3 vietu ieguvēji saņem diplomu. 7 lielo konkurenču
pirmo 3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar “Siguldas spieķi”, ir iespējamas specbalvas.
11. Dresskods. Maiņas apavi un zālei piemērots apģērbs. Vēlama kluba vai izlases forma.
12. Sacensību informācija. Organizatori brīdina, ka sacensību apmeklētāju bildes, video un
rezultāti tiks publicēti internetā.
*-sacensību organizatori patur tiesības mainīt sacensību programmu atkarībā no dalībnieku
skaita.

