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Sacensības par kurām bija interese:



Eiropas Spēles  

1) ES - notiek 1x četros gados. Pēdēja iespēja izcīnīt kvotas ir EGP 3.-8.aprīlī. 
https://www.eurolympic.org/wp-content/uploads/2022/06/ARCHERY_EG2023_QUALIFICATION-SYSTEM-1.pdf

2) Minimum Qualification Score (MQS) between 26 August 2022 and 30 April 2023 at a WA registered event: RM 620, 
RW 600, CW 640, CM 660

3) LOK apmaksa dalību un savlaicīgi pieprasa informāciju par visiem teorētiski iespējāmies sportistiem/treneriem, kuri 
varētu braukt uz ES.

Rezultāti salīdzinājumam: Munich 2022 European Archery Championships

RM (98 atlēti) kvalif. rezultāti - 1.v. 687, 16.v. 664, 32.v. 655, Latvija 73.v 618, 76.v. 618, 81.v. 608/ 2023.g. izlases A norm. 630

RW (74 atlēti) kvalif. rezultāti - 1.v. 675, 16.v. 647, 32.v. 635, Latvija 54.v. 600/ 2023.g. izlases A norm. 625

CM (77 atlēti) kvalif. rezultāti - 1.v. 712, 16.v. 702, 32.v. 698, Latvija 71.v. 656/ 2023.g. izlases A norm. 670

CW (47 atlēti) kvalif. rezultāti - 1.v. 709, 16.v. 689, 32.v. 670, Latvija 35.v. 660/ 2023.g. izlases A norm. 660

(!) C Mixed Team tika labots Latvijas rekords



Situācija ar derīgiem (8 mēneši) izpildītiem 
normatīviem, ja nav jauni agra pavasara rezultāti:

  Pēc kādiem rezultātiem 
un kurā datumā nosaukt 
izlases sastāvu? Kā 
piesaistīt līdzfinansējumu, 
ja sezona īsti nav 
sākusies?

apstiprināja savu interesi izcīnīt vietu 2023.g. izlasē.



Tuvākās sacensības:
EGP Leg.1,  3.-8.aprīlī, UK (ielūgums/nolikums vēl nav)

Izlases veidošanas plāna projekts:
1. komplektēšanas posms līdz  xx.xx.2022  preliminary entries (sākumpieteikums) pēc trīs 

nosacījumiem:
*) līdz 28.10.2022 noteiktā kārtībā informēja par gatavību startēt un gatavoties EGP Leg. 1
*) uz 1.10.2022 bija derīgs normatīvs
*) ir skaidrība par dalības izmaksu fin.līdz. atbilstoši derīgam normatīvam uz xx.xx.2022

1. komplektēšanas posms papildus līdz 3-4 sportistiem līdz yy.yy.2023 final entries/hotel 
reservation:
*) ir skaidrība par dalības izmaksu fin.līdz. atbilstoši derīgam normatīvam uz yy.yy.2023

1. komplektēšanas posms uz brīvām vietām izlasē plānots ka notiks līdz pēdējam iespējamam 
datumām nolikumā un pilnībā par personīgiem līdzēkļiem (ne federācijas), t.sk. arī soda sankcijas 
par kāvētiem termiņiem, ja tādi būs. Katru pieteikumu izskata individuāli.

Informācija par izlases atlases kritērijiem un rezultātiem: 
https://archery.lv/lv/sacensibas/latvijas-izlase/





Olimpiskās Spēles

https://www.archeryeurope.org/news/olympic-qualification-procedure-released-for-archery-at-paris-2024/

The minimum ability standard for RM 640, RW 610.

https://www.archeryeurope.org/news/olympic-qualification-procedure-released-for-archery-at-paris-2024/

