
2016.gada Latvijas apvidus loka šāvēju kausa  

izcīņas nolikums 

 

1. Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Latvijas apvidus loka šāvēju kausu, noskaidrot spēcīgākos apvidus 

loka šāvējus un šāvējas 2016.gadā, popularizēt apvidus loka šaušanu un uzlabot individuālos 

rezultātus. 

2. Vispārējie noteikumi.  

Lokšāvēji par kausiem cīnās šādās konkurencēs: 

1) Garais loks (longbow LB + historical HB) vīrieši (18+); 

2) Garais loks (longbow LB + historical HB) sievietes (18+); 

3) Kompaktloks (WA compound + BU + FU) sievietes un vīrieši vienā konkurencē (18+); 

4) Neaprīkots rekursīvais loks (WA instinctive + BH-R) sievietes un vīrieši vienā konkurencē (18+); 

5) Neaprīkots rekursīvais loks (WA barebow + BB-R) sievietes un vīrieši vienā konkurencē (18+); 

6) Olimpiskais loks (WA recurve + FS-R) sievietes un vīrieši vienā konkurencē (18+); 

7) Bērni ar garo, vai rekusīvo loku (bez tēmekļiem) un jebkura tipa bultām (līdz 13 g.v.) puiši; 

8) Bērni ar garo, vai rekusīvo loku (bez tēmekļiem) un jebkura tipa bultām (līdz 13 g.v.) meitenes; 

9) Juniori(13-17) ar garajiem lokiem , vai rekusīvo loku (bez tēmekļiem) un jebkura tipa bultām (13-

17 g.v.) (meitenes un puikas vienā konkurencē). 

Kausa kopvērtējumā ietilpst 7 sacensības: 

1) 20.-21.februāris – Baltijas atklātais čempionāts telpās Sigulda 

2) 16. aprīlis – Kurši 3D  

3) 14.-15.maijs – Braslas kauss, Mārkulīči 

4) 18.jūnijs – Reiņa trases lejas 

5) 27.augusts – Pukstu aplis 

6) 17.septembris – Purva bebru medības 

7) 24.-25.septembris – Latvijas čempionāts, Field un Hunter, Alūksne   

3. Vieta un laiks. Atbilstoši katra posma nolikumam. 

4. Dalībnieki. Par Apvidus loka šāvēju kausu cīnās Latvijas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji. 

5. Vadība. Sacensības organizē Latvijas Loka šaušanas federācijas darba grupa apvidus sacensību 

organizēšanai sadarbībā ar Latvijas apvidus sacensību rīkotājiem, Latvijas loka šaušanas federāciju 

un Latvijas loka šaušanas klubiem. 

6. Sacensību programma: Atbilstoši katra posma nolikumam. 

7. Finansēšana. Apvidus loka šāvēju kauss tiek finansēts no sacensību organizatoru iemaksām un 

ziedojumiem. Summa atbilstoša sacensību dalībnieku skaitam, mīnus ārzemnieki , ja tādi ir (1 Eiro 

par katru sacensību dalībnieku, kas ir samaksājis par sacencībām) tiek ieskaitīta Kausa fondā. 

8. Uzvarētāju noteikšana. No 7 Kausa izcīņā iekļautajām sacensībām ieskaitē skaita 5 labākās. 

Atkarībā no katrās sacensībās iegūtās vietas lokšāvēji noteiktajās konkurencēs saņem punktus. 

Punktus saņem tikai Latvijas pārstāvji. Punktus saņem pirmās 10 vietas (izcīnītai vietai apgriezti 

proporcionālu punktu skaitu - 1.v.-10 punkti, 2.v.-9 punkti ... 10.v.-1 punkts), pārejās vietas punktus 

nesaņem. Ja dalībnieku ir mazāk, piem.5, tad notiek tas pats: 1.v.-5 punkti. 2.v.-4 punkti .. 5.v.-1 

Apvidus kauss loka klasē tiek piešķirts tikai tad, ja vismaz 5 sacensību posmos konkrētajā 

konkurencē ir bijuši vismaz 3 dalībnieki. Kausus saņem, ja lokšāvējs piedalās vismaz 5 sacensībās 

konkurences ietvaros un konkurencē ir bijuši vismaz 3 dalībnieki. 

Loku klases var mainīt un saņemt kopvērtējuma ieskaites punktus dažādās sacensībās, ja tie ietilpst 

vienā konkurencē (piemēram, BU un FU). 

Ja sacensību nolikumā ir paredzētas turnīrcīņas, kopvērtējumā tās netiek ņemtas vērā un punkti 

Apvidus kausam tiek piešķirti tikai par kvalifikācijas rezultātiem. 

Vienāda punktu skaita gadījumā kopvērtējumā augstāku vietu ieņem tas sacensību dalībnieks, 

kuram ir vairāk pirmo vietu piecās ieskaites sacensībās. Ja tas vienāds, tad skaita otrās vietas, utt. 

9. Apbalvošana. Kausus saņem trīs labākie lokšāvēji katrā konkurencē 

Apbalvošana notiks līdz novembra beigām. Vieta tiks vēl precizēta.  

 

 


