Loka šaušanas sacensības

Grobiņa Open 2019
Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi
Uzlabot valsts un personīgos rekordus. Parādīt loka šaušanu kā skatāmu un interesantu sporta
veidu pilsētas svētku viesiem un parādīt sportistiem Grobiņas pilsētas svētkus.

2. Vispārējie noteikumi
Sacensības atklātas, pieaugušajiem (sievietes/vīrieši startē atsevišķā konkurencē) individuāli un
MIX komandām pēc WA noteikumiem.
● Rekursīvais loks (R) – 70m Round + turnīrcīņas SET sistēmā
● Kompaktloks (C) – 50m Round + turnīrcīņas kumulatīvi
● Neaprīkotais (B) un garais loks (L) – 30m Round + turnīrcīņas SET sistēmā
● Papildus grupa – kadeti ar rekursīvajiem lokiem (RC) – 60m Round, puiši un meitenes
vienā konkurencē + turnīrcīņas SET sistēmā.
Kompaktlokam atļauts izmantot medību tēmekli ar vairākiem tēmēšanas punktiem (izņēmuma kārtā
atļauts arī kamuflāžas krāsojums). Jaunākai vecuma grupai ir atļauts startēt pie vecākas vecuma
grupas un sievietēm atļauts startēt pie vīriešiem attiecīgi reģistrējoties. Ja kādā konkurencē ir
mazāk par četriem dalībniekiem, dzimumi tiek apvienoti.
Turnīrcīņām kvalificējas 16 labākie katrā konkurencē un katras konkurences un 8 labākās Mix
komandas. Individuālajos finālos alternatīvā šaušana.
Mix komandas primāri tiek veidotas pēc klubu piederības, bet var veidot komandas bez
klubu/valsts piederības (vēlama vienota forma). Komandu sastāvs jāpaziņo sekretariātā ne vēlāk
kā 10 minūtes pēc kvalifikācijas beigām. Mix komandām turnīri notiek, ja konkurencē ir pieteiktas
vismaz četras komandas.

3. Vieta un laiks
25.05.2019. Grobiņas pilsētas stadionā, Celtnieku ielā 29 (GPS 56.538841, 21.170542)
Medaļu cīņu vieta var tikt mainīta!

4. Vadība
SK “Curland” sadarbībā ar AIM Archery, Grobiņas novada domi, Grobiņas novada pašvaldības
aģentūru “Grobiņas sporta centrs” un Latvijas loka šaušanas sporta klubiem.
Sacensību atbalstītāji -”Ripo DL”,”Zem Liepas”, par ēdināšanu rūpēsies “Cafe uz riteņiem”.

5. Programma
25.05.2017
8:30-9:15 – Iesildīšanās, reģistrācija, tehniskā komisija.
9:15-9:30 – Sacensību atklāšana.
10:00-13:00 – Šaušana vingrinājumā 70m Round (R), 60m Round (R kadeti), 50m round (C), 30m
Round (T un B).
13:00-15:00 – Pārtraukums. Iespēja doties uz pilsētas svētkiem.
15:00-17:30 – Turnīrcīņas līdz fināliem (viena piešaudes sērija pirms turnīrcīņu uzsākšanas).
18:00- 20:00 – Finālcīņas.
20:30 – Apbalvošana.

6. Finansēšana
Sacensību organizēšana tiek segta no sacensību organizatoru līdzekļiem un sacensību dalībnieku
dalības maksām. Dalībnieki maksā:
● piesakoties līdz 1.05.2019 - pieaugušie 15 EUR, kadeti un komandas 10 EUR,
● no 1.05.2019 līdz 11.05.2019 - pieaugušie 20 EUR, kadeti un komandas 15 EUR,
● no 11.05.2019 līdz 18.05.2019 - pieaugušie 30 EUR, kadeti un komandas 25 EUR.
Atsakot dalību sacensībās līdz 18.05.2019 dalības maksa tiek atmaksāta ieturot bankas komisijas
maksu, atsakot dalību pēc 18.05.2019, dalības maksa netiek atmaksāta!
Dalībnieki maksā ar pārskaitījumu uz SK “Curland” kontu LV84HABA0551040908158 (HABALV22,
Swedbank), norādot GO19, vārds uzvārds un/vai komandas nosaukums, loka klase.
Dalībnieks tiek uzskatīts par reģistrētu brīdī kad dalības maksa ir ieskaitīta kontā!

7. Pieteikumi
● Reģistrācijas forma
● Dalībnieku saraksts
Piešaudes laikā ar parakstu apstiprina ierašanos, savu apmierinošo veselības stāvokli un to, ka zin
un ievēros sacensību noteikumus un šaušanas drošības tehnikas nosacījumus, kā arī ar parakstu
apliecina, ka piekrīt tam, ka publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu,
uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi, kurā
startējis, video un foto materiāli, iespējams arī cita organizatoram iesniegta informācija.
Iespējams alkohola tests.Ja alkohola koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles dalībnieks tiek
diskvalificēts.

8. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un
medaļām. Visvairāk pārstāvētas konkurences uzvarētājam specbalva.

9. Dreskods
Sporta tērps, kluba forma vai valsts izlases forma, slēgta tipa sporta apavi, nav atļauts džinsa un
kamuflāžas krāsas apgērbs un apavi.

NB!
Punkts Nr.5 var tikt mainīts atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita un pilsētas svētku
programmas. Par citām izmaiņām, ja nepieciešamas, lemj klubu pārstāvju ārkārtas sapulce ar
balsu vairākumu. Ja balsis vienādas - izšķirošā ir organizatora balss.

Officiālās kontaktpersonas
Dace Lēvalde – tālr. 26197185
Mārtiņš Vītols – sk.curland@gmail.com
Dalībnieku saraksti, labojumi un atteikumi – agate@archery.lv

