
Nolikums LLŠF sacensību organizatoriem

Organizators šo noteikumu izpratnē ir sacensību faktiskais izpildītājs - juridiska persona vai
privātpersona, kuras pārvaldībā esošajā īpašumā vai uz vienošanās pamata noteiktajā
teritorijā tiek organizētas sacensības.
Sacensības šī nolikuma izpratnē ir jebkurš organizēts pasākums, kurā pēc šaušanas tiek
fiksēts un publicēts rezultāts.

A. Prasības loka šaušanas sacensību iekļaušanai LLŠF kalendārā
1. Noteikumi

1.1. Par Latvijā organizētu loka šaušanas sacensību iekļaušanu LLŠF kalendārā,
organizators maksā sacensību organizēšanas licences maksu 1.00 € par katru
loka šāvēju, kas piedalās katrās sacensībās (piemēram, 20 dalībnieki - 20.00
EUR). Finansējums tiks ilietots pēc valdes lēmumiem.

1.2. Sacensības organizēt pēc starptautiskajiem noteikumiem, lai sportistiem būtu
iespējas izpildīt izlases normatīvu rezultātus un sporta klases (atbilstoši LLŠF
un IFAA noteikumiem), vai pietuvinātiem sacensību noteikumiem, ja sporta
klases un rekordus vingrinājumā izpildīt nav paredzēts (3D un nemarķētās
distances).

1.3. Pēc sacensību protokola publicēšanas (kurā norādīts arī kopējais dalībnieku
skaits sacensībās), klubs pārskaita attiecīgo summu uz LLŠF bankas kontu
maksājuma mērķī norādot, par kurām sacensībām veikts maksājums.

1.4. Par sacensībām pēc noteikumiem pārskaitījums tiek veikts uz kontu
LV31HABA0551037808313 (Swedbank), maksājuma mērķī norādot vai tās ir
WA vai IFAA sistēmas sacensības, lai varētu izšķirt naudas izlietojumu.

B. Prasības licences piešķiršanai LLŠF kalendāro sacensību -
Latvijas un Baltijas čempionātu - rīkošanai

1. Pamatnoteikumi
1.1. LLŠF valde (tupmāk tekstā - valde) noslēdz vienošanos ar organizatoru par

sacensību norises nodrošināšanu pēc zemāk esošajiem noteikumiem.
1.2. Valde sagatavo sacensību nolikumu un saskaņo to ar organizatoru.
1.3. Valde pēc Tiesnešu darba grupas norīkojuma un saskaņojuma ar organizatoru,

apstiprina tiesnešu vārdisko sastāvu.
1.4. Sacensību nolikumu valde nosūta publicēšanai LLŠF mājas lapā

www.archery.lv ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sacensībām.
1.5. Ja uz vienu federācijas kalendāro sacensību organizēšanu piesakās vairāki

organizatori, tad gala lēmumu par organizatoru pieņem valde.
1.6. Ja sacensību kvalitāte netiek nodrošināta atbilstoši augstākminētajiem

noteikumiem, valde lemj par konkrētā organizatora diskvalificēšanu no
turpmākas iespējas pietiekties uz LLŠF kalendāro sacensību organizēšanu.
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2. Sacensību norises vieta
2.1. Sacensību laukumam/trasei jāatbilst WA un LLŠF drošības un sacensību

noteikumiem - līnijas, drošības zonas, zonas skatītājiem u.c. Sacensību
laukumam jābūt aprīkotam ar šādām līnijām - šaušanas līnija, uzgaides līnija,
3m līnija, inventāra zona, 1m līnija (ja notiek mix cīņas), līnijas apzīmējošām
plāksnītēm, vairogu numuriem (uz vairogiem un aiz 3m līnijas), karodziņiem
(pēc WA noteikumiem) un ziņojumu dēli.

2.2. Vēlams, lai sacensību laukums atrastos publiskā un atpazīstamā vietā -
stadioni, sporta bāzes, dabas takas, parki u.c.

2.3. Ja laukums/trase/sacensību vieta atrodas nomaļus, tad norādēm uz sacensību
vietu jābūt skaidri saskatāmām.

2.4. Organizatoriem ir jābūt spējīgiem nodrošināt vairogu pārvietošanu, mērķu
maiņu un nostiprināšanu, vairogu labošanu, nostiprināšanu vai aizvietošanu (ja
tas ir nepieciešams).

2.5. Sacensību vietai ir jābūt labiekārotai - nodrošinātai ar tīrām tualetēm (kurās ir
pieejams arī papīrs), iespējai nomazgāt rokas vai jābūt pieejamiem roku
dezinfekcijas līdzekļiem, atkritumu tvertnēm, aptieciņai vai medicīnas
personālam, jābūt norādītai vietai smēķēšanai (ja teritorijā tā ir atļauta).

2.6. Sacensību vietai gaidīšanas zonā jābūt nodrošinātai ar nojumēm vai teltīm
sportistiem gadījumam, ja sacensību laikā ir lietus vai stiprs karstums.Vēlams,
lai būtu pieejamas ģērbtuves vīriešiem un sievietēm atsevišķi.

3. Dalības maksas
3.1. Sacensību dalības maksu organizators nosaka pēc saviem ieskatiem.
3.2. Dalības maksa tiek pārsakaitīta uz LLŠF bankas kontu.
3.3. Jauniešu čempionātos dalībniekiem, kuri ir federācijas biedri, dalība

jānodrošina bez maksas, bet federācija kompensē organizatoram dalības
maksu 10.00 EUR par katru dalībnieku/federācijas biedru.

4. Sacensību vairogi
4.1. Sacensību vairogiem un vairogu turētājiem ir jāatbilst attiecīgo sacensību

nolikuma mērķa izmēram, tiem jābūt drošiem un stabiliem (nekrīt vējā, bultas
ieduroties netiek bojātas, bultas neiet cauri vairogiem).

4.2. Vairogiem un vairogu turētājiem ir jābūt vizuāli vienādiem vismaz vienas loku
klases ietvaros.

4.3. Organizators nodrošina mapes rezultātu protokoliem atbilstoši vairogu skaitam,
reizināts ar divi (piemēram, uz 20 vairogiem - 40 mapes).

5. Mērķi
5.1. Mērķiem ir jābūt sertificētiem, jāatbilst sacensību nolikumam un vienas loka

klases ietvaros jābūt vienādiem pēc krāsu toņiem.
5.2. Mērķiem jābūt jauniem sacensību sākumā un jānomaina uz jauniem pēc

tiesneša pieprasījuma (piešaudē var lietot lietotus mērķus); arī uz individuālo
turnīrcīņu sākumu jānodrošina jauni mērķi.

6. Tiesneši un sacensību rezultāti
6.1. Sacensību organizātors nodrošina ēdināšanas un viesnīcas pieejamību.

Dienas naudas izmaksu un transportēšanas izdevumu kompensāciju
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tiesnešiem realizē valde, veicot pārskaitījumu no federācijas konta.    Iespējama
arī avansa norēķinu iespēja.

6.2. Tiesnešu sastāvā ietilpst galvenais tiesnesis, vismaz viens līnijtiesnesis,
šaušanas vadītājs un sekretārs.

6.3. Organizators nodrošina sacensības ar darbspējīgu šaušanas vadības sistēmu.
6.4. Organizators nodrošina tiesnešiem vietu telpā vai telti ārā ar galdu, krēsliem,

elektrības pieslēgumu, interneta wi-fi pieslēgumu, printeri un papīru (viena paka
A4 80g.m3).

6.5. Sacensību rezultātiem ir jābūt pieejamiem tiešsaistes režīmā sacensību laikā
izmantojot i@anseo, ARCH[SCOR]ER vai citu tehnisku risinājumu.

7. Atklāšana un apbalvošana
7.1. Organizators nodrošina kausus, medaļas un diplomus atbilstoši konkrēto

sacensību nolikuma prasībām, saskaņojot to dizainu ar valdi.
7.2. Organizators drīkst pasniegt citus apbalvojumus pēc saviem ieskatiem, bet

saskaņojot tos ar valdi.
7.3. Organizators nodrošina vizuāli un audiāli baudāmu apbalvošanas vietu un

pjedestālu.
7.4. Latvijas čempionātu atklāšanā ieteicams atskaņot valsts himnu.
7.5. Fona mūzikai sacensību laikā jābūt tādai, lai tā netraucētu šāvējiem (skaļuma

un dziesmu teksta ziņā).

8. Citi noteikumi
8.1. Organizatoram jāievēro valstī un sacensību norises vietas pašvaldībā noteiktie

noteikumi.
8.2. Ja sacensību laikā tiek konstatēti administratīvie vai cita veida pārkāpumi, kas

tiešā veidā saistīti ar sacensību norisi, tad par tiem atbildību uzņemas
organizators.

8.3. Organizators nodrošina mediķa klātbūtni sacensībās.
8.4. Sponsoru reklāmas banerus, karogus u.c. vizuālos materiālus drīkst izvietot tā,

lai tie nepadraudētu drošību, reklāmdevēji jāsaskaņo ar valdi.

C. Prasības LLŠF kalendārā iekļauto klubu, tautas sporta un
treniņsacensību rīkošanai

1. Nodrošināt sacensību norisi tādā līmenī, lai netiktu grauts sporta veida prestižs.
2. Sacensību nolikums un rezultāti PDF formātā ir jānosūta uz epastu

admin@archery.lv publicēšanai LLŠF mājas lapā www.archery.lv vienas nedēļas laikā
pēc sacensībām. Ja sacensību rezultāti un nolikums ir pieejami i@nseo vai
ARCH[SCOR]ER, tad jānosūta tikai links uz attiecīgajām sacensībām.
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