
Baltijas atklātais čempionāts loka šaušanā telpās 2023
Baltic Indoor Open Archery Championships 2023

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Baltijas čempiona titulus, noteikt uzvarētājus, uzlabot
personīgos un Valsts rekordrezultātus, popularizēt loka šaušanu, kā uz Olimpiskajiem
principiem balstītu sporta veidu.

2. Vieta un laiks. Sacensības notiks 2023.gada 20.-22.janvārī, Ventspils Olimpiskā centra
Vieglatlētikas manēžā (Ventspils, Sporta iela 7/9).

3. Vispārējie noteikumi.
Vingrinājums: 18m Round + turnīrcīņas komandām un individuāli.
Divīzijas:

● Rekursīvais loks vīrieši un sievietes - RM un RW (turnīrcīņas SET sistēmā)
● Kompaktloks vīrieši un sievietes - CM un CW (turnīrcīņas kumulatīvajā sistēmā)
● Neaprīkots loks vīrieši un sievietes - BM un BW (turnīrcīņas SET sistēmā)
● Garais loks vīrieši un sievietes - LM un LW (turnīrcīņas SET sistēmā)

Komandu sacensībās piedalās visas pieteiktās komandas, katrā loka klasē. Komandu
sastāvs ir reglamentēts pēc valsts piederības, komandas nav noteiktas pēc dzimuma,
nav prasības pēc vienotas komandas formas. Komandu sastāvus nosaka pēc
kvalifikācijas rezultātiem vai pamatojoties uz delegācijas atbildīgās personas iesniegumu.

4. Sacensību programma:
20.01.2022., piektdiena

20.00-22.00 – Neoficiālā piešaude
21.01.2022., sestdiena
1.šaušanas sesija (R un L)

9.00-9.30 – Reģistrācija, tehniskā komisija
9.30-9.50 – Piešaude
9.30-9.50 – Atklāšanas ceremonija
10.00-12.30 – Kalifikācijas vingrinājums 18m Round
12.30-13.00 – Individuālās turnīrcīņas (līdz 1/16)



2.šaušanas sesija (C un B)
14.00-14.30 – Reģistrācija, tehniskā komisija
14.30-14.50 – Piešaude
14.30-14.50 – Atklāšanas ceremonija
15.00-17.30 – Kalifikācijas vingrinājums 18m Round
17.30-18.00 – Individuālās turnīrcīņas (līdz 1/16)

22.01.2022., svētdiena
9.00-9.30 – Piešaude
9.30-12.30 – Komandu cīņas
12.30-16.30 – Individuālās turnīrcīņas no 1/8
17.00 – Apbalvošana

5. Vadība. Sacensības organizē Latvijas Loka šaušanas federācija sadarbībā ar SK
ODISEJS, Latvijas Sporta Federāciju padomi, Latvijas Olimpisko komiteju un Ventspils
Olimpisko centru.
Tiesnešu kolēģija tiek noteikta 5 cilvēku sastāvā. Galvenais tiesnesis Ringa Baltrušaitė
(IJ).

6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no sacensību organizatoru līdzekļiem
un sacensību dalībnieku dalības maksām.
Dalībnieki maksā 25.00 EUR, pārskaitot uz LLŠF kontu LV31HABA0551037808313
(HABALV22, Swedbank), norādot – BCT23 vārds, uzvārds un loka klase. Ja piedalās
vairākās loku klasēs, tad par katru nākamo 15.00 EUR.

7. Dalībnieki un pieteikumi.
Maksimālais dalībnieku skaits ir 200 atlēti (100 atlēti katrā šaušanas sesijā), mīnus viens
par katru dalībnieku ratiņkrēslā.
Dalībnieks reģistrējoties atzīmē vai ir gatavs startēt komandu cīņās un apstiprina savu
apmierinošu veselības stāvokli, aptiprina, ka zin un ievēros sacensību noteikumus,
drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildību par inventāra tīšu
bojāšanu. Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, 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, fotoattēli vai video materiāli no
sacensībām, iespējams arī citu organizatoram iesniegto informāciju.
Dalībniekam ir jāzin pārstāvētās organizācijas atbildīgā persona sacensībās.
Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 10.janvārim piesakoties šajā formā:
https://forms.gle/KxmVysUM6WD6EhkR9

8. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana. Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem
un apbalvo ar diplomiem un medaļām. Ir iespējamas papildus balvas. Komandas
apbalvo, ja konkurencē ir vismaz 2 komandas.

9. Papildnosacījumi. Dreskods - izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta forma
un sporta zālei piemēroti slēgta tipa sporta apavi. Dalībniekam uz muguras jābūt no
attāluma salasāmam uzvārdam. Aizliegts kamuflāžas krāsojums inventāram un
apģērbam, džinsa auduma bikses jebkādā krāsā. Federācija ir tiesīga veikt dalībnieku
testēšanu ar alkometru.

https://forms.gle/KxmVysUM6WD6EhkR9


Punkts Nr.4 var tikt mainīts atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita. Dalībnieka
pienākums sekot līdzi publicētajām izmaiņām. Par citām izmaiņām, ja nepieciešamas,
lemj pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas - izšķirošā ir
organizatora balss.

Izmitināšana:
● OC “ Ventspils” viesnīca
● Viesu nams “Pie kapteiņa”, tālr. 29264832
● Viesu nams “Dzirkaļi”, tālr. 29777686
● Booking.com

Ēdināšana
● Sporta hallē pieejama kafejnīca

Atbildīgā persona - Viktors Avsjuks,  26381630
Atbildīga par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu - Marija Antonova, 28451425
Reģistrācijas saraksti un atteikumi - Agate Zalīte, agate@archery.lv, 29873991

https://www.hotelocventspils.lv/lv
https://www.booking.com/searchresults.lv.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaIoBiAEBmAEauAEXyAEM2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuALIsMyNBsACAdICJGRkM2QyOGNlLTA5YTYtNDcwYS04NWM2LTE3ZTQ4ZmFmZTEzYdgCBuACAQ&sid=da0e10f65521aa94570eb862b2f7e89e&sb=1&sb_lp=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.lv.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaIoBiAEBmAEauAEXyAEM2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuALIsMyNBsACAdICJGRkM2QyOGNlLTA5YTYtNDcwYS04NWM2LTE3ZTQ4ZmFmZTEzYdgCBuACAQ%3Bsid%3Dda0e10f65521aa94570eb862b2f7e89e%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=ventspils&is_ski_area=0&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&b_h4u_keep_filters=&from_sf=1&search_pageview_id=9d4c3fe4121d0187&ss_raw=ve
mailto:agate@archery.lv

