NOLIKUMS

Loka šaušanas sacensības „Mani pirmie starti februāris 2019”
1. Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu, kā uz Olimpiskajiem principiem balstītu
sporta veidu un lielisku brīvā laika pavadīšanas līdzekli. Dot iespēju sacensties līdzīga vecuma
un sagatavotības pakāpes loka šāvējiem. Izpildīt normatīvu prasības līdz SMK ieskaitot un
uzlabot personīgos rekordrezultātus. Apmācīt un nodrošināt prakses iespēju tiesnešu
sagatavošanai/kvalifikācijas celšanai. Pārbaudīt aprīkojuma gatavību sacensību apstākļiem.
2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir individuālas konkurences, tiek organizētas divās
šaušanas grupās, tās ir atklātas un tajās aicināti piedalīties visi šaut gribētāji, atbilstoši loku
klasēm un vecumu grupām. Sacensības notiek WA noteiktajās loka klasēs, abiem dzimumiem
vienā konkurencē, sekojošās šaušanas un vecuma grupās: 1.šaušanas grupa - Pieaugušieiesācēji (21gads un vecāki), Jaunās cerības un Meistarklase 1, 2.šaušanas grupa - Bērni līdz 7,
Bērni 7-9, Jaunieši 10-12, Jaunieši 13-14, Jaunieši 15-17, Jaunieši 18-20 un Meistarklase 2.
Vingrinājums 18m Round (bērniem vingrinājums 10m Round). 2X30 ieskaites bultas (divas
reizes pa 10 sērijām ar 3 bultām katrā sērijā), kompaktloka šāvējiem 10=X (bērniem 10=10),
šaušanas laiks sērijā 120 sekundes. Jaunākās grupas dalībniekam ir tiesības startēt vecākas
grupas konkurencē, attiecīgi reģistrējoties.
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3. Vieta un laiks. Sacensības notiek 2019.gada 24.februārī Rīgā, Aviācijas ielā 15 (3.stāvs).
4. Vadība. Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā ar loka šaušanas sporta klubiem, Latvijas
Sporta Federāciju padomi un Latvijas Olimpisko komiteju. Vārdiska tiesnešu kolēģija tiek
apstiprināta un paziņota sacensību dienā. Tiesnešu pamatsastāva prasības: Galvenais tiesnesis,

Šaušanas vadītājs, Galvenais sekretārs – ne zemāk kā I kategorija (var būt arī vienā personā).
Pārējiem tiesnešiem netiek izvirzītas īpašas kvalifikācijas prasības.
5. Sacensību programma.
10:00-10:30 – Reģistrācija 1.šaušanas grupai.
10:30-10:35 – Sacensību atklāšana.
10:35-11:00 – Piešaude
11:00-13:00 – Šaušana uz rezultātu
13:00-13:30 – Rezultātu apkopošana
13:30-14:00 – Apbalvošana
15:00-15:30 – Reģistrācija 2.šaušanas grupai
15:30-15:35 – Sacensību atklāšana.
15:35-16:00 – Piešaude
16:00-18:00 – Šaušana uz rezultātu
18:00-18:30 – Rezultātu apkopošana
18:30-19:00 – Apbalvošana
6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no organizatoru līdzekļiem un dalībnieku
dalības
maksām.
Dalībnieki
dalības
maksu
pārskaita
uz
LLŠF
kontu
LV31HABA0551037808313 (HABALV22, Swedbank) norādot Vārds, Uzvārds MPS-2 - bērni
2.00EUR, jaunieši 5.00EUR, pieaugušie, Meistarklases un Jaunās cerības 10.00EUR vai ar
norēķinu karti uz vietas, attiecīgi 2,02, 5,05, 10,10EUR.
7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas lapā rindas kārtībā līdz 20.februārim
plkst.10:00 (http://www.archery.lv/lv/llsf-sacensibas/mani-pirmie-starti/). Dalībnieki ar reģistrāciju
apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, ka zina un ievēros sacensību noteikumus, drošas
šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildību par inventāra tīšu bojāšanu
(personu līdz 14 g.v.vietā atbild viņa vecāki), ka piekrīt, ja publiskajā telpā (piem. sociālie tīkli
un mājas lapas) būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto
klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi kurā startējis, foto/video
materiāli un piekrīt testēšanai ar alkometru. Novēlotas pieteikšanās gadījumā vai pārsniedzot
dalībnieku maksimālo limitu (vienā šaušanas grupā maksimums 24 dalībnieki, mīnuss viena
vieta par katru dalībnieku ratiņkrēslā), organizatoriem ir tiesības atteikt dalību. Dalībniekiem ir
jāzina sava kluba atbildīgā persona sacensībās.
8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta summā. Vienāda
rezultāta gadījumā skaita 10-niekus, 9-niekus utt.
9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus katrā grupā apbalvo ar diplomiem un medaļām.
Organizatoram ir tiesības pasniegt papildus balvas un apbalvot izdalītas papildus grupas vai
grupas apvienot.
10. Dreskods. Dalībnieku apģērbam un apaviem būtu jāatbilst WA noteikumu prasībām
(atļauta sporta, kluba, izlases vai balta forma, slēgta tipa sporta apavi). Nav vēlams apģērbā un
loka šaušanas aprīkojumā iekļaut džinsa un kamuflēta krāsojuma materiālus. Klubu komandu
dalībniekiem atklāšanas un noslēguma ceremonijās vēlams ierasties vienotā komandas formas
tērpā. Šaušanas laikā uz muguras vēlams salasāms dalībnieka uzvārds.
11. Ierobežojums. Sacensībās nav atļauts piedalīties dalībniekam, kurš pēdējo 12 mēnešu laikā
ir uzrādījis I un augstākas sporta klases rezultātu (izņemot „Jaunās cerības” - atļauts startēt līdz
SMK ieskaitot un „Meistarklase” – atļauts startēt visu sporta klašu sportistiem bez
ierobežojumiem). Nav atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri (vai kuru pārstāvošā organizācija)
nav norēķinājušies par iepriekšējiem startiem.

12. Kopvērtējums. MPS 2019 kopvērtējuma uzvarētājus nosaka pēc godalgoto vietu izcīnītās
punktu summas (1.v.-3 punkti, 2.v.-2.p., 3.v.-1.p.) desmit veiksmīgākajos posmos no
divpadsmit, neatkarīgi ar kādu loku un kādā vecuma grupā katru reizi ir startējis (Meistarklase
nepiedalās). Ja punktu skaits vienāds, godalgotās vietas nosaka ar īzšķiršāvienu pirms
apbalvošanas ceremonijas MPS 2020 pirmajās sacensībās. Augstāku vietu ieņem dalībnieks ar
tuvāku trāpījumu mērķa centram (katrs dalībnieks šauj savam vecumam un loka klasei
atbilstošā distancē un mērķī, kurā startējis MPS 2020 1.posmā).
Latvijas loka šaušanas federācija 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.
Punkti Nr.5 un Nr.9 var tikt mainīti atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita.
Nepieciešamības gadījumā organizatoram ir tiesības palielināt vairogu skaitu. Par citām
izmaiņām, ja nepieciešamas, lemj klubu pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja
balsis vienādas - izšķirošā ir organizatora balss.
Atbildīgā persona Eduards Lapsiņš 29266088.

