
 

Latvijas loka šaušanas federācijas iekšējās atlases kritēriji sportistu ieteikšanai iekļaušanai 

Latvijas Olimpiskās komandas “Tokija 2020” sastāvā. 

 

Latvijas loka šaušanas federācija nosaka sekojošus kritērijus: 

 

1. Startējot Pasaules 2019.gada čempionātā un izcīnot kvotu startam Olimpiskajās spēlēs; 

2. Startējot 2019. un 2020.gadu Eiropas reģiona sacensībās un izcīnot kvotu uz Olimpskajām 

spēlēm (gan individuāli, gan komandām); 

3. 09.-13.04.2019. startēt Eiropas Lielās balvas izcīņā Buhareste (ROM) un izcīnīt 1.-9.vietu 

individuālā ieskaitē . 

4. 20.-26.05.2019. startēt Pasaules kausa posmā Antālija (TUR) un izcīnīt 1.-17.vietu. 

5. LLŠF un citu valstu kalendārajās sacensībās 2019.gadā vai 2020.gadā uzrādīts rezultātu 645 

punkti un vairāk vīriešiem vai 640 punkti un vairāk sievietēm, vingrinājumā 70m Round. 

6. Tā kā izcīnītās kvotas nav piesaistītas sportistiem bet dod iespēju startēt Olimpiādē kvotas 

ieguvušās valsts pārstāvim, tad nosakot konkrēto sportistu tiek ņemti vērā sekojoši 

nosacījumi: 

- Priekšroka tiek dota sportistam, kurš izcīnijis konkrēto kvotu un izpildījis noteikto 

kvalifikācijas rezultātu, noteiktajā laika periodā; 

- Cits sportists var pretendēt uz startu Olimpiādē ja viņš ir uzrādījis rezultātu, kas 

pārspēj augstāk minētā sportista rezultātu par 11 punktiem (vingrinājumā 70m Round 

noteiktajā laika periodā) un izpildījis noteikto kvalifikācijas rezultātu; 

- Ja kādu iemeslu dēļ (personīgs, veselības, inventāra utt.) kvotu izcīnījušais sportists 

nevar piedalīties Olimpiādē, tad nākošais pretendents ir sportists, kurš uzrādījis 

augstāko rezultātu (vingrinājumā 70m Round noteiktajā laika periodā) un izpildījis 

noteikto kvalifikācijas rezultātu. 

- Ja ir vairāki sportisti ar vienādiem rezultātiem, tad tiek noteiktas tuvākas sacensības, 

kurās šiem sportistiem ir jāpiedalās, ja šādu sacensību tuvākaja laika periodā nav, tad 

tiek rīkota oficiāla kontrolšaušana visiem pretendentiem vienā vietā un laikā un 

augstāko rezultātu uzrādījušais sportists iegūst iespēju startēt Olimpiadē. 

 

LLŠF Valde: 

▪ Arnis Podiņš – Sporta meistars RM loku klasē, Starptautiskās kategorijas tiesnesis, 

EMAU un FITA sertificēts treneris un tiesnesis.  

▪ Eduards Lapsiņš – Sporta meistars RM, CM, TM, NM loku klasēs, Republikas 

kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts un LSPA diplomēts treneris. 

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

RW loku klasē, EMAU sertificēta trenere. 


