Loka šaušanas sacensības „Kurzemes bulta II 2019”
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu, kā uz Olimpiskajiem principiem balstītu
sporta veidu un lielisku brīvā laika pavadīšanas līdzekli. Radīt iespēju sacensties līdzīga
vecuma , uzlabot personīgos rezultātus.
2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalīties visi šaut
gribētāji, atbilstoši loku klasēm un vecumu grupām. Sacensības notiek rekursīvā (R),
kompakt (C), (B) un (L) loka klasēs, abiem dzimumiem vienā konkurencē, sekojošās
šaušanas un vecuma grupās: Bērni līdz 7.g. un 7-9.g. 10m Round/122cm pilnais, 10-12.g.
vingrinājumā 30m Round/122cm pilnais, Pieaugušie-iesācēji (18+) un Jaunieši 13-14
vingrinājumā 30m Round/122cm pilnais, jaunieši/kadeti vingrinājumā 60m Round /122cm
pilnais, juniori un pieaugušie 70m Round/122cm pilnais.
Jaunākās grupas dalībniekam ir tiesības startēt vecākas grupas konkurencē, attiecīgi
reģistrējoties.
Ieskaites bultas 3x12x2, šaušanas laiks 120 sekundes.
3. Vieta un laiks. Sacensības notiek 2019.gada 17.augustā, Ventspilī, Pērkoņu iela 13, loku
šaušanas laukumā.
4. Vadība. Latvijas loka šaušanas sporta klubs “ODISEJS” sadarbībā ar loka šaušanas
Sporta klubiem. Vārdiska tiesnešu kolēģija tiek apstiprināta un paziņota sacensību dienā.
5. Sacensību programma.
12:00-12:45 – Reģistrācija, piešaude.
12:45-13:00 – Sacensību atklāšana.
13:00-17:00 – Šaušana uz rezultātu
17:00-17:30 – Rezultātu apkopošana
17:30-18:00 – Apbalvošana
6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no organizatoru līdzekļiem un dalībnieku
dalības maksām.
7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas lapā forumā līdz 16.augustam.
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 vai
pilnvarotā persona), 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.
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 papildbalvas.
10. Ierobežojumi. Sacensībās atļauts piedalīties bez ierobežojumiem.
Atbildīgā persona Marija Antonova – mob. tālr. 28451425

