
2017.gada 16.maija treneru-tiesnešu padomes lēmums 

 

Latvijas loka šaušanas jaunatnes izlases izveides kritēriji un nosacījumi 

R un C loku klasēm. 

 
1. Uz vietu Valsts jaunatnes izlasē kandidē visi atlēti, kuri ir uzrādījuši izlases sastādīšanas gadā vismaz 

C vai C-1 normatīvu. (KADETI ir jaunieši, kuriem aktuālajā sacensību norises gadā ir 17 gadu 

dzimšanas diena un jaunāki, JUNIORI ir jaunieši, kuriem aktuālajā sacensību norises gadā ir 20 gadu 
dzimšanas diena un jaunāki). 

2. Pretendenti kopējā sarakstā tiek sakārtoti rezultāta dilstošā secībā pamatojoties uz Latvijas un citu 

federāciju organizēto oficiālo sacensību rezultātiem. Ja pretendents ir uzrādījis konkurentspējīgu 
rezultātu viņam par to trīs dienu laikā, rakstiski, jāpaziņo šī saraksta veidotājam - Krišjānim Liepam 

(kliepa@gmail.com). 
3. Vietu izlases sastāvā par Federācijas līdzekļiem nodrošina pretendents, kurš ir uzrādījis A vai A-1 

normatīvu, uz vietu izlases sastāvā un daļējiem Federācijas līdzekļiem nodrošina pretendents, kurš ir 
uzrādījis B vai B-1 normatīvu, uz vietu izlasē ar minimālu Federācijas līdzekļu atbalstu nodrošina 

pretendents, kurš ir uzrādījis C vai C-1 normatīvu. 

4. Ja kāds no pretendentiem pēc rezultāta ir iekļauts izlases sastāva kandidātos, viņam ar vecāku 

parakstītu iesniegumu ir jāapstiprina sava gatavību startēt Valsts izlases sastāvā atbilstoši šo kritēriju 
3.punktā minētajiem  nosacījumiem. 

5. Galīgo lēmumu par Valsts izlases sastāvu tiesnešu-treneru padome pieņem vēlākais vienu nedēļu 

pirms beidzas oficiālā pieteikšanās sacensībām un iesniedz to apstiprināšanai LLŠF Valei. Līdzīgu 
rezultātu gadījumā tiek rīkota oficiāla kontrolšaušana (visiem vienā vietā un laikā).  

6. Jauniešiem, kuri ir izpildījuši šo kritēriju 3.punkta prasības sacensību izdevumi tiek segti no 

Federācijas līdzekļiem tikai tādā gadījumā, ja tādi ir Federācijas rīcībā. Ar atsevišķu lēmumu treneru-

tiesnešu padomei ir tiesības mainīt delegācijas sastāvu, iekļaujot arī jauniešus, kas nav izpildījuši 
kritēriju 1.punkta nosacījumus. LLŠF Valdei ir tiesības mainīt finansējuma nosacījumus. 

7. Izlasei ir paredzēta apmaksāta trenera vai oficiālā pārstāvja vakance. 

8. Ārkārtas gadījumā izlases oficiālais pārstāvis var tikt noteikts arī no dalībnieku vidus, bet viņam jābūt 
vismaz 18 gadu vecam. 

9. Antidopinga nosacījumu ievērošana ir katra izlases kandidāta pienākums (gadījumā, ja jālieto 

medikamenti, kuru sastāvā ir neatļautie preparāti – pašam kandidātam šis jautājums ir jāsaskaņo ar 
antidopinga komisiju, Federācija palīdz ar konsultācijām šai jautājumā). Antidopinga noteikumu 

pārkāpšanas gadījumā kandidātam nekavējoties ir jāatgriež startam saņemtie un/vai jau izlietotie 

līdzekļi. 

10. Normatīvu tabula: 

Vecuma grupa Loka veids Distance A A-1 B B-1 C C-1 

Kadeti R 60m 580 2X560 560 2X540 540 2X520 

Kadetes R 60m 570 2X550 550 2X530 530 2X510 

Juniori R 70m 580 2X560 560 2X540 540 2X520 

Juniores R 70m 570 2X550 550 2X530 530 2X510 

Kadeti C 50m 640 2X630 630 2X620 620 2X610 

Kadetes C 50m 630 2X620 620 2X610 610 2X600 

Juniori C 50m 650 2X640 640 2X630 630 2X620 

Juniores C 50m 640 2X630 630 2X620 620 2X610 

 

Treneru-tiesnešu padome: 

 Arnis Podiņš – Sporta meistars RM, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU un FITA sertificēts 

treneris un tiesnesis.  
 Ivo Lipste – Sporta meistars RM, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts treneris. 

 Eduards Lapsiņš – Sporta meistars RM, CM, TM, NM, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU 

sertificēts un LSPA diplomēts treneris. 

 Jūlija Oļeksejenko – Starptautiskās klases sporta meistare CW loku klasē, Sporta meistare RW, 

EMAU sertificēta trenere. 
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