
NOLIKUMS
Sacensības loka šaušanā “Latvijas atklātais ziemas čempionāts 2014”

1. Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Latvijas čempiona titulu telpās, Izpildīt sporta klasifikācijas normatīvus, uzlabot

personīgos un Valsts rekordrezultātus.

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības individuālā un MIX komandu vērtējumā. Vingrinājums Indoor round 25 +

Indoor round 18 + turnīri, rekursīvā un kompaktloku klases, pieaugušajiem. Rekursīvā loka klasei turnīri pēc SET

sistēmas, kompaktloku klasei un MIX komandām komulatīvā.

3. Vieta un laiks. 2014.gada 17.-19.janvāris, Ventspils Olimpiskajā centrā.

4. Dalībnieki. Visi sportisti atbilstoši loka klasēm un vecumu grupai.

5. Vadība. Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā ar LV loka šaušanas klubiem.

6. Sacensību programma:

17.01.2014.

20:00-22:00 – oficiālā piešaude, reģistrācija, tehniskā komisija.

18.01.2014.

9:00-19:45 –  iesildīšanās, reģistrācija, 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

17:00 - 18:00 - Vakariņu pārtraukums

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

19.01.2014.

9:15-10:00 –  iesildīšanās.

10:00 – 13:00 – Turnīrcīņas individuālā vērtējumā

13:00 – 14:00 – Pusdienas pārtraukums

14:00 - 16:00 - Turnīrcīņas MIX komamndām

16:30 - Apbalvošana.

7. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no sacensību organizatoru līdzekļiem un sacensību dalībnieku

dalības maksām. Dalībnieki maksā: individuāli 10.00Euro un MIX komanda 10.00Euro. 

8. Pirmpieteikumi. Jāpiesakās Latvijas čempionāta mājas lapā http://latviaopen.archery.lv/ līdz 31.12.2013.

Novēlotas pieteikšanās gadījumā dubulta dalības maksa.

9. Pieteikumi. Dalībnieki sacensību dienā, ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, sacensību

noteikumu un šaušanas drošības tehnikas nosacījumu zināšanu un to ievērošanu (personu līdz 18g.v.vietā

parakstās pilnvarotā persona).

10. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc turnīra rezultātiem.

11. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un LV čempionāta medaļām. LV čempiona titulu

piešķir individuālajā vērtējumā LV pilsoņiem un patstāvīgajiem iedzīvotājiem, apbalvo ar diplomu.

12. Papildnosacījumi. Dreskods - 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. Dalībniekam

ir tiesības izvēlēties pilno vai nepilno mērķi, bet turnīrcīņas notiks tikai pa nepilno mērķi. MIX komandas var

komplektēt tikai viena kluba ietvaros.

13. 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 un

iespējams citu, organizatoram iesniegto, informāciju.

Organizatoram ir tiesības mainīt punktu 6 atkarībā no dalībnieku skaita un sacensību gaitas.


