
Loka šaušanas sacensības meistariem, iesācējiem un jauniešiem 

"Kurzemes bulta II" 

Nolikums 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 
Popularizēt loka šaušanu Kurzemē. Dalībniekiem iegūt pieredzi šaujot kvalifikāciju un 
turnīrcīņas, organizatoriem iegūt tehniskās iemaņas sacensību organizēšanā. 

2. VIETA UN LAIKS 
Sacensības notiks 2020.gada 23.februārī Ventspils sporta centra vieglatlētikas manēžā 

3. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
Sacensības notiek pēc WA aktuālajiem noteikumiem vingrinājumā 18m Round + turnīrcīņas 
no ¼ (8 labākie katrā grupā) Rekursīvo (R), Neaprīkoto (B) Garo (L) un Vēsturisko (H) loku 
klasēs - SET sistēmā, Kompaktloku (C) klasē - kumulatīvajā sistēmā. Papildus iespēja 
meistariem šaut 70/50m iekštelpās ar rekursīvo loku un kompaktloku iekļaujoties kopējā 
sacensību gaitā - 3 bultas sērijā, šaušanas laiks 120 sek + papildus 4 sērijas pātraukumos. 

4. DALĪBNIEKI UN ŠAUŠANAS DISTANCES 

 Rekursīvais loks Kompaktloks 
Neaprīkots 

loks 
Garais loks 

Vēsturiskais 
loks 

Meistari 

70m 
122cm 

Max 12/16 
dalībnieki 

50m  
80cm 

Max 12/16 
dalībnieki 

- - - 

Pieaugušie  
(sākot no II sporta 
klases) 

18m 
dalītais 40cm 

18m 
dalītais 40cm 

18m 
pilnais 40cm 

18m 
pilnais 40cm 

18m 
pilnais 40cm 

Pieaugušie iesācēji  
(III un bez sporta 
klases) 

18m 
pilnais 40cm 

18m 
pilnais 40cm 

18m 
pilnais 40cm 

18m 
pilnais 40cm 

- 

Kadeti (14-17) 
18m 

pilnais 40cm 
18m 

pilnais 40cm 
18m 

pilnais 40cm 
18m 

pilnais 40cm 
- 

Bērni (līdz 13) 
10m 

122cm 
10m 

122cm 
10m 

122cm 
10m 

122cm 
- 

Sacensības ir atklātas, tajās var piedalīties visi sportisti atbilstoši loka klasēm pēc WA 
noteikumiem vīriešiem un sievietēm atsevišķi, ja konkurencē ir vismaz 4 šāvēji, ja mazāk – 
sievietes un vīrieši startē kopējā konkurencē.  

Jaunāki lokšāvēji var startēt vecākās grupās attiecīgi reģistrējoties, sievietes var startēt 
vīriešu konkurencē attiecīgi reģistrējoties. 

Vēsturiskā loka atbilstību konkurencei nosaka vēsturiskā loka šāvēju sanāksme pirms 
sacensību sākuma. Ja vairākums lemj, ka loks neatbilst vēsturiskā loka principiem - šāvējs 
tiek pārcelts pie neaprīkotajiem vai garajiem lokiem (tur, kur tas atbilst pēc WA noteikumiem). 
Pamatprincipi vēsturiskajam lokam - loka dizains pierādāms, ka gatavots līdz 1900.gadam, 
ražošanā nav izmantoti moderni materiāli (karbons, stikla škiedra), bultu uzgaļi nedrīkst bojāt 



vairogus (nedrīkst būt ar atskabargām, lai velkot ārā nerautu vairoga gabalus), drošības 
nolūkos drīkst izmantot modernās plastmasas astītes bultām un moderno stiegras materiālu. 

5. VADĪBA 
Sacensības organizē SK “Odisejs”  sadarbībā ar  Ventspils olimpisko centru, Gentech archery 
un Latvijas sporta klubiem. 

6. SACENSĪBU PROGRAMMA 
10.00 – 10.45 Reģistrācija, piešaude 
10.45 – 11.00 Sacensību atklāšana 
11.00 – 14.00 Kvalifikācijas raunds 
14.00 – 14.30 Pārtraukums 
14.30 – 16.00 Turnīrcīņas no ¼ (8 labākie) līdz fināliem 
~16.00 Apbalvošana. 

7. FINANSĒŠANA 
Sacensību organizēšana tiek finansēta no dalībnieku dalības maksām. 

� Meistari: 10 eiro 

� Pieaugušie: 10 eiro 

� Kadeti un bērni: 5 eiro 
8. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA 
Pirmpieteikumi tiek pieņemti no 08.02.2020 plkst.20:00 līdz 21.02.2020 24:00, SK “Odisejs”  
mājas lapā ievietotajā reģistrācijas formā. 

� Reģistrācijas forma 
� Dalībnieku saraksts 

 

Dalībnieki piešaudes laikā parakstās par: 

� savu apmierinošo veselības stāvokli, 
� piekrišanu ievērot sacensību nolikumu, 
� šaušanas drošības tehnikas nosacījumu zināšanu un ievērošanu, 
� atļauju savus datus (vārdu, uzvārdu, loka grupu, rezultātus un fotogrāfijas) publicēt 

medijos, sociālajos tīklos un mājas lapās. 

Personu līdz 14 g.v. vietā parakstās vecāki vai vecāku pilnvarotā persona (kluba vadītājs, 
treneris u.c.). 
 
9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA UN APBALVOŠANA 
Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem un apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

10. APĢĒRBS 
Sporta zālei piemērots apģērbs un slēgta tipa sporta apavi. Ielas apavos ieeja sporta zālē ir 
aizliegta! Aizliegts kamuflāžas krāsas un raksta apģērbs, loks un loka šaušanas inventārs ar 
kamuflāžas krāsojumi ir atļauts.  

NB! Organizatoram ir tiesības mainīt 6. punktu, ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu 
un sacensību gaitu. 

 
Organizatori:  Viktors Avsjuks tel. 26381630, Marija Antonova tel. 28451425 


