
NOLIKUMS
Loka šaušanas sacensības "Baltijas valstu atklātais čempionāts telpās 2014 WA”

1)    Mērķis un uzdevumi. Noteikt sacensību uzvarētājus, izcīnīt Baltijas čempiona titulu loka

šaušanā telpās, uzlabot personīgos un nacionālos rekordrezultātus, izpildīt sporta klasifikācijas

normatīvus, Latvijas loka šāvējiem iesaistīties cīņā par Latvijas kausu.

2)    Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks individuālā un MIX komandu vērtējumā,

vingrinājumā Indoor Round 25m + Indoor Round 18m + turnīrcīņas SET sistēmā (arī komandām

SETi), pieaugušo konkurencē, rekursīvā un kompaktloku klasēm. MIX komanda šauj 4 sērijas pa 4

bultām sērijā (katrs dalībnieks 2 bultas, katra bulta citā mērķī, šaušanas secība mērķos un šāvēju

rotācijas secība nav reglamentēta), šaušanas laiks 80 sekundes sērijā, šāvēju rotācija atbilstoši MIX

TEAM noteikumiem vasarā, shoot off gadījumā 40 sekundes - komandai 2 šāvieni (katram

dalībniekam pa vienam), uzvar komanda ar augstāko summu, ja summas vienādas uzvar komanda,

kuras viens no šāvieniem tuvāk centram, ja abas vienādā attālumā - mēra otrās bultas atrašanās

vietu.

3)    Vieta un laiks – Sacensības notiks 2014.gada 21.-23.februārī, Ventspilī, Ventspils Olimpiskā

centra vieglatlētikas manēžā.

4)     Dalībnieki – Sacensības ir atklātas un tajās atļauts piedalīties visu valstu sportistiem. 

5)    Vadība – Sacensības organizē Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā ar SK ODISEJS un

Latvijas loka šaušanas klubiem. Tieša sacensību vadība uzticēta tiesnešu kolēģijai 3 cilvēku sastāvā.

Sacensību organizatoriem ir tiesības palielināt tiesnešu skaitu.

6)    Sacensību programma:

21.02.2014.

20:00-22:00 – Oficiālā piešaude, reģistracija, tehniskā komisija.

22.02.2014.

9:00-9:45 – Iesildīšanās, reģistracija, tehniskā komisija.

9:45-10:00 – Sacensību atklāšana 

10:00-13:00 – Kvalifikācija vingrinājumā 25m Indoor round

13:00 – 14:00 – Pusdienas pārtraukums

14:00 – 17:00 – Kvalifikācija vingrinājumā 18m Indoor round (viena piešaudes sērija).

17:00 - 18:00 - Vakariņu pārtraukums

18:00 - 20:00 - individuālie turnīri līdz 1/4

23.02.2014.

9:15-10:00 –  iesildīšanās individuālajām turnīrcīņām

10:00 – 13:00 – Turnīrcīņas individuālā vērtējumā

13:00 – 14:00 – Pusdienas pārtraukums

14:00-14:30 –  iesildīšanās MIX turnīrcīņām

14:00 - 16:00 - Turnīrcīņas MIX komamndām

16:30 - Apbalvošana.

7)    Finansēšana – Sacensību organizēšana tiek segta no Latvijas loka šaušanas federācijas

līdzekļiem un sacensību dalībnieku dalības maksām. Dalībnieki maksā: individuāli 10.00 Euro un

5:00Euro par gatavību dalībai MIX komandā (ja dalībnieku nepietiekamības dēļ nav iespējams

atrast MIX komandas pāri pārstāvētās valsts ietvaros - tiek piedāvāta iespēja veidot BalticMIX

komandu, ja tas nav iespējams - nauda 5:00Euro apmērā tiek atmaksāta).

8)    Pirmpieteikumi – Pirmpieteikumi jāiesūta līdz18.02.2014. Baltijas čempionāta mājas lapā -

http://baltic.archery.lv Novēlotas pieteikšanās gadījumā dubulta dalības maksa.



9)    Pieteikumi – Dalībnieki piešaudes (vai sacensību dienas iesildīšanās) laikā uzrāda inventāru

tehniskajai komisijai, ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, parakstās par

šaušanas drošības tehnikas nosacījumu zināšanu un ievērošanu. Personu līdz 18 g.v. vietā parakstās

vecāki vai pilnvarotā persona.

11)    Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc turnīra rezultātiem.

12)   Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām, sieviešu un vīriešu grupas

atsevišķi. Baltijas valstu čempiona titulu piešķir individuālā vērtējumā un ar diplomu apbalvo

labākos no Baltijas valstu pilsoņu un patstāvīgo iedzīvotāju vidus. Organizatoram ir tiesības

pasniegt papildbalvas.

13)   Dreskods. Sporta zālei piemērots apģērbs - izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta

forma, sporta zālei atbilstoši slēgta tipa sporta apavi. Dalībniekiem džinsos un kamuflāžas krāsas

apģērbos netiks atļauts startēt.

14) Papildnosacījumi. Dalībniekam ir tiesības izvēlēties pilno vai nepilno mērķi, bet turnīrcīņas

notiks tikai pa nepilno mērķi. MIX komandas tiks komplektētas vienas valsts ietvaros, pamatojoties

uz rezultātiem kvalifikācijā, izņemot atsevišķus gadījumus, ja vienas valsts dalībnieku nepietiek, lai

nokomplektētu MIX komandu. Ja valsts komandas oficiālais pārstāvis vēlas veidot MIX komandas

pēc saviem ieskatiem - viņam šo komandu sastāvi rakstiski jāpiesaka 30 minūšu laikā pēc šaušanas

beigām kvalifikācijā.

15)   Latvijas loka šaušanas federācija brīdina: Publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti

ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi,

disciplīnu/loka klasi kurā startējis, foto/video materiāli un iespējams citu, organizatoram iesniegto

(pieejamo), informāciju.

Organiozatoram ir tiesības mainīt punktu 6 Ħemot vērā pieteikto

dalībnieku skaitu un sacensību gaitu.


