
SACENSĪBU RĪKOTĀJU SAPULCES LĒMUMS Nr. 2 
Privāto lokšaušanas sacensību rīkošanas nolikums 2011. gadam. 

 

Mērėis un uzdevumi. 

Labākajām sacensībām iekĜūt LLŠF sacensību kalendārā , iegūt sacensību rīkošanas pieredzi, dot 

iespēju lokšāvējiem piedalīties dažāda formāta sacensībās. 

 

Vadība. 

1. Kopējo vadību nodrošina sacensību rīkotāju vai to pilnvarotu personu, LLŠF pārstāvja un IFAA 

sistēmas lokšāvēju aktīvistu sapulce (turpmāk tekstā- sapulce). Tā tiek sasaukta vismaz vienu reizi 

gadā vēlākais novembra mēnesī. Par sapulces norisi un pieĦemtajiem lēmumiem tiek sastādīts 

protokols, sapulces dalībnieki to paraksta . 

2. PieĜaujama iespēja telefoniski vai elektroniski sazināties visiem rīkotājiem. 

 

Vispārējie noteikumi. 

1. Tiek rīkots sacensību seriāls, kurā pēc brīvprātības principa piedalās arī sacensības, kuras ir 

iekĜautas LLŠF gada kalendārā. 

2. Sacensības tiek rīkotas pēc IFAA noteikumiem, tiem pietuvinātajiem noteikumiem, kā arī cita 

formāta sacensības, to norādot sacensību nolikumā 

3. Sacensību seriāla kalendāru nākamajai sezonai, līdz novembrī rīkotajai sapulcei, izveido sapulces 

ievēlēta darba grupa vai persona. Norises laiki tiek saskaĦoti ar Federācijas gada kalendāru. 

4. Sacensību dalībnieku dalījums vecuma grupās tiek veikts atbilstoši sacensību nolikuma prasībām. 

5. Pirms sacensībām tehniskā komisija veic inventāra apskati atbilstoši nolikuma prasībām. 

6. Sacensību rīkotājam iesācējam ir jāsarīko vismaz divas sacensības neierobežotā laikā. Ja sacensību 

rīkotājs to vēlas, pēc otrās sacensības viĦam ir jānodod iesniegums ar lūgumu iekĜaut viĦa rīkotās 

sacensības pastāvīgajā sarakstā kādam no sapulces pārstāvjiem. Sapulce iesniegumus izskata vienu 

reizi gadā sapulces laikā. 

7. Katru sacensību rīkotājs apĦemas nodrošināt sacensību sagatavošanu, norisi un apbalvošanu un 

drošību. 

8. Rīkotājs lokšāvēju forumā internetā publisko sacensību nolikumu vēlākais vienu mēnesi pirms 

sacensību sākuma. 

9. Vismaz vienu reizi gadā kādās no sacensībām tiek rīkots mācību seminārs. Par tā sagatavošanu ir 

atbildīga sapulce. Tā nozīmē vietu, kur seminārs tiks rīkots, to saskaĦojot ar sacensību rīkotāju, 

sagatavo tēmu nosaukumus un uzaicina lektorus. Sacensību rīkotājs apĦemas nodrošināt piemērotas 

telpas vai vietu semināram. 

10. Sapulces izvirzītais pārstāvis pirms sacensībām, kurās tiek rīkots seminārs, sacensību rīkotājam 

iesniedz lekciju un lektoru sarakstu. 

 

Vieta un laiks. 

1. Sacensību sezona ilgst no 01.01.2011 līdz 31.12.2011. 

2. Sacensību norises vietu to rīkotāji nākamajai sezonai paziĦo līdz novembrī rīkotajai sapulcei. 

 

Dalībnieki. 

1. Startēt drīkst visi gribētāji neatkarīgi no viĦu lokšaušanas prasmes. Rīkotāja pienākumos ietilpst 

dalībnieku instruēšana par drošības noteikumiem. 

2. Iesācēji tiek iedalīti grupās kopā ar pieredzējušiem lokšāvējiem. 



3. Dalībnieku grupēšanu loku klasēs veic sacensību rīkotājs atbilstoši izstrādātajam nolikumam. 

4. Kādai no starta grupām var tikt pievienoti ieinteresēti sacensību vērotāji. Rīkotāja pienākumos 

ietilpst to instruēšana. Tie nedrīkst traucēt sacensību dalībniekiem, un viĦiem jāpakĜaujas grupas 

kapteiĦa norādījumiem. Dalībniekiem jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no vērotāju klātbūtnes. 

Galavārds pieder grupas kapteinim, par to informējot rīkotāju. 

5.  Kādai no grupām sacensību laikā var tikt pievienoti aizkavējušies dalībnieki. To nosaka sacensību 

rīkotājs, un iebildumi netiek Ħemti vērā. Kavētājam punktus skaita no starta brīža. 

 

Pieteikumi un dalības maksa. 

1. Sacensības tiek rīkotas pēc pašfinansēšanas principa. To veido dalības maksa un sponsoru 

ziedojumi. Sponsoru ziedojums ir katra rīkotāja privāta lieta, un tas netiek iekĜauts protokolā. 

2. Dalības maksu sacensībām nosaka to rīkotājs, bet vēlams, lai tā nepārsniegtu 10 

Ls pieaugušajiem, 5 Ls junioriem un iesācējiem un 3 Ls bērniem līdz 13 g,v. ieskaitot).Pieteikums 

sacensībām jāiesniedz vēlākais1 nedēĜu līdz to sākumam forumā vai personīgi sacensību rīkotājam. 

Dalības maksa jāieskaita rīkotāja norādītajā kontā maksājuma uzdevumā norādot sacensību 

nosaukumu ar piebildi „dalības maksa no Vārds Uzvārds, loka klase un vecums” vēlākais 1 nedēĜu līdz 

to sākumam , vai jāsamaksā rīkotājam vai viĦa pilnvarotajai personai personiski vai caur starpnieku. 

Pārskaitījums uz norādīto kontu vai skaidras naudas iemaksa ir uzskatāms arī par pieteikumu. 

3.  Ja pieteikums tiek veikts pēdējās nedēĜas laikā vai sacensību dienas rītā, sacensību rīkotājam ir 

tiesības kavētājiem par 1 Ls paaugstināt dalības maksu, to norādot nolikumā. 

4. Ja dalībnieks ir pieteicies un veicis maksājumu, bet atsakās no dalības vēlākais 24 stundas līdz 

sacensību sākumam, tad viĦš iemaksu saĦem atpakaĜ pilnā apmērā pēc sacensībām. 

5. Ja dalībnieks ir pieteicies un veicis apmaksu, bet neierodas uz sacensībām par to nebrīdinot 

rīkotāju, nauda netiek atmaksāta. 

6. Ja tiek rīkotas 3D formāta sacensības ar A/S 3D piederošo inventāru, rīkotājs nedēĜas laikā pēc 

sacensībām iesniedz Sapulces pārstāvim sacensību protokolu, kurā skaidri norādīts dalībnieku skaits, 

sadalījums vecuma grupās (pieaugušie, iesācēji un bērni) un dalības maksa. 

 

3D sacensības izmantojot A/S 3D inventāru: 

Tās rīko A/S 3D biedri. 

30 % tiek nodoti A/S 3D rīcībā 3D mērėu uzturēšanai un tiek uzglabāti SK „Amazones” biroja seifā. 

70% paliek rīkotājam sacensību izdevumu segšanai. 

Tās rīko citas personas. 

30% paliek rīkotājam sacensību izdevumu segšanai, 

70 % tiek nodoti A/S 3D rīcībā kā 3D mērėu nomas maksa. 

 

Cita formāta sacensības: 

Visi ieĦēmumi paliek rīkotāja rīcībā, ja tas sacensības sarīko paša spēkiem. 

Ja rīkotājs piesaista citu personu vai klubu (izĦemot A/S 3D) inventāru, tad tā izmantošana vai nomas 

maksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties. 

 

Uzvarētāju noteikšana. 

1. Katrās sacensībās vietu  sadalījumu nosaka IFAA noteikumi, bet ja sacensības tiek rīkotas citā 

formātā, tad konkrēto sacensību nolikums. 



Apbalvošana. 

1. Katrās sacensībās pirmo triju vietu ieguvējiem tiek pasniegti diplomi. Ja sacensības tiek rīkotas citā 

formātā, tad to nosaka konkrēto sacensību nolikums. 

2. Katru sacensību rīkotājs patur tiesības uz speciālbalvu piešėiršanu. 

 

 

Sapulces dalībnieki: 

Eduards LapsiĦš 

Pēteris Gribulis 

Juris Novožilovs 

22.12.2010 
 


