
NOLIKUMS 

Loka šaušanas sacensības “Ventspils Open” 

1. Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Ventspils čempiona titulu, apzināt izlases kandidātus un viņu gatavību 

startam WA sacensībās, uzlabot personīgos un Valsts rekordrezultātus, popularizēt loka šaušanu, kā 

Olimpisko sporta veidu. 

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas, komandu-individuālās, pieaugušajiem, kadetiem 

sievietes/vīrieši atsevišķā konkurencē. Vērtējums notiks rekursīvo (R), kompakt (C) loku klasēs. 

Vingrinājumi 2X70m  R lokam, kadetiem 2X60m, 2X50m C  lokam, turnīrcīņas SET sistēmā pēc WA 

noteikumiem (C lokam komulatīvā sistēmā). Lai notiktu komandu sacensības, loku klasē jābūt 

vismaz 4 komandām. Pilno un MIX komandu sastāvs ir reglamentēts pēc valsts piederības, nav 

prasības pēc vienotas komandas formas. 

3. Vieta un laiks. 2018.gada 06.-08.jūlijs, SK “ODISEJS” loka šaušanas laukumā Kuldīgas ielā 237, 

Ventspilī. 

4. Vadība. Latvijas sporta loka šaušanas klubs „ODISEJS” sadarbībā ar Latvijas  loka šaušanas federāciju 

un sporta klubiem. Vārdiski tiesnešu kolēģija tiek noteikta sacensību dienā. 

5. Sacensību programma: 

2018.07.06. 

20:00-22:00 – Oficiālā piešaude, reģistrācija, tehniskā komisija. 

2018.07.07. 

09:00-10:00 – Reģistrācija, tehniskā komisija, iesildīšanās uz treniņlauka. 

10:00-10:15 – Sacensību atklāšana. 

10:15-13:30 – Viena piešaudes sērija, kvalifikācijas vingrinājumi 70/60m (R), 50m (C) loku klasēm. 

13:30-14:30 – Pārtraukums. 

14:30-17:30 – Viena piešaudes sērija, MIX un  komandu turnīrcīņas. 

18:00– Sadziedāšanās pie ugunskura 

2018.07.08. 

10:00-10:30 – Iesildīšanās uz treniņlauka 

10:30-14:00 – Individuālās turnīrcīņas (viena piešaudes sērija uzsākot cīņu). 

14:30 - Apbalvošana  

6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no sacensību organizatoru līdzekļiem un sacensību 

dalībnieku dalības maksām. Dalībnieki maksā 15.00 EUR par katru loka klasi, kadeti 10EUR. 



7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas lapā līdz 2018.gada 04.jūlijam, 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 

elektroniskās rezultātu fiksēšanas aparatūras bojāšanu (personu līdz 14 g.v. vietā parakstās vecāki 

vai kluba pilnvarotie pārstāvji). Dalībniekam ir jāzin pārstāvētās organizācijas atbildīgā persona 

sacensībās. Maksimālais dalībnieku skaits ir 96 atlēti, mīnus viens par katru dalībnieku ratiņkrēslā. 

Novēlotas pieteikšanās gadījumā organizatoriem ir tiesības atteikt dalību. Komandu sastāvus nosaka 

pēc kvalifikācijas rezultātiem vai pamatojoties uz kluba atbildīgās personas iesniegumu, kuru 

jāiesniedz uzreiz pēc kvalifikācijas. 

8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem. 

9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

10. Dreskods. Izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta forma un slēgta tipa sporta apavi. 

11. Latvijas sporta loka šaušanas klubs “ODISEJS” brīdina - publiskajā telpā būs pieejami sacensību 

rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, 

disciplīnu/loka klasi kurā startējis, iespējams arī citu organizatoram iesniegto informāciju un ir 

tiesīga veikt dalībnieku testēšanu ar alkometru. Punkts Nr.5 var tikt mainīts atkarībā no sacensību 

gaitas un dalībnieku skaita. Par citām izmaiņām, ja nepieciešamas, lemj klubu pārstāvju ārkārtas 

sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas - izšķirošā ir organizatora balss. 

Atbildīgā persona Marija Antonova 28451425 


