
 
Latvijas Apvidus loka šāvēju čempionāts  

LFAC 2019* 
 

NOLIKUMS 
 
Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Latvijas apvidus čempionu titulus, uzlabot personīgos un valsts 
rekordrezultātus, dot iespēju apvidus šāvējiem izpildīt kvalifikācijas normas pēc IFAA noteikumiem (A, 
B, C). Veicināt tautas sporta attīstību loka šaušanā. 
 
Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks vingrinājumā IFAA Field Round 28 mērķi un IFAA Hunter 
Round 28 mērķi visās IFAA noteiktajās loku klasēs un vecuma grupās pēc aktuālajiem IFAA 
noteikumiem. Ja dalībmieku skaits nepārsniedz 56, tad sacensības var notikt 2x14 mērķu formātā. 
Vetrāni (55-64), seniori (65+) un jaunieši (YA, 17-20) var reģistrēties atsevisķi, lai uzstādītu Latvijas 
rekordus, bet apbalvoti tiks vienā konkurencē ar pieaugušajiem (17+). 
 
Vieta un laiks. Sacensības notiks 2019.gada 15.-16.jūnijā Saldus novada Novadnieku pagasta 
“Viesturos”. Koordinātes: 56°36'15.3"N   22°19'50.9"E. 
 
Dalībnieki. Sacensības ir atklātas un tajās var piedalīties visu valstu sportisti. 
 
Vadība. Sacensības organizē SK “Savage archer” sadarbībā ar Apvidus loka šaušanas darba grupu. 
 
Sacensību programma **  
15.jūnijs, sestdiena 

10:00-10:45 Reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude 
10:45-11:00 Sacensību atklāšana. 
11:00-17:00 Field Round 

16.jūnijs, svētdiena 
9.00-10.00 Piešaude 
10:00-16:00 Hunter Round 
~16:30 sacensību noslēgums un apbalvošana. 

 
Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no SK “Savage archer” līdzekļiem un sacensību 
dalībnieku dalības maksām.  
Dalībnieki maksā:  

● Pieaugušie, veterāni, senjori, jaunieši (YA) - 25 EUR, par vienu dienu 15 EUR 
● Bērni, juniori - 15 EUR, par vienu dienu - 10 EUR 
● Bērni līdz 8 g.v. - bez maksas 



● Seniori no 70 g.v. - bez maksas 
● Sākot ar otro ģimenes locekli dalības maksa - 15 EUR pieaugušajiem, veterāniem, senioriem 

un jauniešiem (YA), 10 EUR bērniem un junioriem. 
● Sākot ar ceturto ģimenes locekli - dalība bez maksas 

 
Pirmpieteikumi. Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 6.06.2019. plkst. 24.00 SK “Savage archer” 
mājas lapā ievietotajā reģistrācijas formā. Maksimālais dalībnieku skaits - 112. 

● Reģistrācijas forma 
● Dalībnieku saraksts, izloze pa šaušanas grupām un rezultāti 

 
Pieteikumi.  Dalībnieki piešaudes laikā iziet tehnisko komisiju, ar parakstu apstiprina savu 
apmierinošo veselības stāvokli, parakstās par šaušanas drošības noteikumu zināšanu un ievērošanu 
kā arī piekrišanu publicēt dalībnieku vārdus, uzvārdus, loku klases, rezultātus un fotogrāfijas mājas 
lapās, medijos un sociālajos tīklos. 
Personu līdz 14 g.v. vietā parakstās pilnvarotā persona. 
 
Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc lielākā rezultāta abu dienu summā. Vienāda 
rezultāta par godalgotajām vietām gadījumā tiek šauts shoot-off pēc IFAA noteikumiem: shoot-off šauj 
pa 3 Field mērķiem (četras bultas katrā), kas novietoti piešaudes laukumā 50y attālumā, pirmajā 
mērķī pa 65cm mērķi, otrajā pa 50cm mērķi un trešajā pa 35cm mērķi. Ja joprojām ir neizšķirts - tiek 
šauts pa vienai bultai pa 35cm mērķi līdz tiek noskaidrots uzvarētājs. Pārējās nosaka kā dalītas 
vietas. 
 
Apbalvošana. Uzvarētājus, grupās kurās ir vismaz 3 dalībnieki, apbalvo ar diplomiem un medaļām, 
pārējos ar diplomiem. Latvijas čempiona titulus var iegūt tikai Latvijas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, 
vismaz 3 dalībnieku konkurencē. Dalībniekus, kas piedalās vienu dienu, neapbalvo. 
 
Dreskods. Apvidus apstākļiem piemēroti apavi un apģērbs, obligāts košas krāsas elements apģērbā. 
 
Pusdienas. Sātīga lauku zupa, Zaļumi, Krējums, Maize, Padzēriens, Pīrādziņš - 3.50 par vienu dienu, 
7.00 par abām dienām. 
 
Naktsmītnes.  

● Kaplūmuiža (9 km) 
● Saldus (~14 km) 

____________________________ 
 
* Ievērojot IFAA tradīcijas, sacensību nosaukums angliski tiek veidots no 4 burtiem un sacensību gada 
LFAC 2018 - Latvian Field Archery Championships (WIAC - World Indoor Archery Championships, EFAC 
- European Field Archery Championships utt.) 
** Organizatoram ir tiesības mainīt programmu ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu un sacensību gaitu. 

https://forms.gle/STPvFLnMHWQystMc8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I2AKLAAf-iSW5nnpV4mt2BhYLaFG0WP4sQJZip3J3TA/edit?usp=sharing
http://kapluzmuiza.lv/
https://www.booking.com/searchresults.lv.html?aid=376444&label=bookings-name-U5I8Eto__wVlpJiz6mj4DgS267754442156%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22%2C371%2C000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9062307%3Ali%3Adec%3Adm&sid=cbe11c2194922b746f4d0c973c7158f2&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.lv.html%3Faid%3D376444%3Blabel%3Dbookings-name-U5I8Eto__wVlpJiz6mj4DgS267754442156%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap22%252C371%252C000%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atikwd-65526620%253Alp9062307%253Ali%253Adec%253Adm%3Bsid%3Dcbe11c2194922b746f4d0c973c7158f2%3Btmpl%3Dsearchresults%3Bac_click_type%3Db%3Bac_position%3D0%3Bclass_interval%3D1%3Bdest_id%3D2122%3Bdest_type%3Dregion%3Bdtdisc%3D0%3Bfrom_sf%3D1%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bpostcard%3D0%3Braw_dest_type%3Dregion%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsearch_selected%3D1%3Bshw_aparth%3D1%3Bslp_r_match%3D0%3Bsrc%3Dindex%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bsrpvid%3Dbd04548446dc0152%3Bss%3DSaldus%2520novads%252C%2520Latvia%3Bss_all%3D0%3Bss_raw%3Dsaldus%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%3Bssne%3DKutaisi%3Bssne_untouched%3DKutaisi%26%3B&ss=Saldus%2C+Kurzeme%2C+Latvia&is_ski_area=&ssne=Saldus+novads&ssne_untouched=Saldus+novads&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_sf=1&search_pageview_id=bd04548446dc0152&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0&ac_position=1&ac_langcode=en&ac_click_type=b&dest_id=-3212504&dest_type=city&place_id_lat=56.66601&place_id_lon=22.49335&search_pageview_id=bd04548446dc0152&search_selected=true&ss_raw=Saldus

