
NOLIKUMS 
Sacensības loka šaušanā “Rīgas čempionāts 2014” 

 
1. Mērķis un uzdevumi. Nostiprināt tradīciju izcīnīt Rīgas čempiona titulu, popularizēt loka šaušanu 

Rīgas pilsētā, dot iespēju ārzemniekiem piedalīties starptautiskā loka šaušanas turnīrā Rīgas pilsētā, 

pārliecināties par Valsts izlases kandidātu sagatavotības pakāpi, uzlabot personīgos un Valsts 

rekordrezultātus, turpināt gatavoties Eiropas čempionātam Armēnijā. 

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības notiek pieaugušo konkurencē (piedalīties var sporta klubu pārstāvji 

no 14 gadu vecuma), vingrinājums 2x70m round rekursīvā loka klasei, 2X50m round kompakt loka 

klasei. Šaušana notiek ar 6 bultām sērijā, šaušanas laiks 240 sekundes sērijā, visām loku klasēm.  

3. Vieta un laiks. 2014.gada 19.jūlijs, Rīgā, LU stadionā, Kr.Barona ielā, 116a. 

4. Dalībnieki. Sacensības ir atklātas. 

5. Organizatori un vadība. Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā ar Rīgas domes sporta 

departamentu un LV loka šaušanas klubiem.  

6. Sacensību programma: 

10:00 – 10:45 – iesildīšanās, reģistrācija, tehniskā komisija. 

10:45 – 11:00 – Sacensību atklāšana 

11:00 – 13:30 – šaušana vingrinājumā 70m round rekursīvā loka klasei, 50m round  

kompaktloku klasei 

13:30 – 14:30 – Pusdienas pārtraukums,  

14:30 – 17:00 – šaušana vingrinājumā  70m round rekursīvā loka klasei, 50m round  

kompaktloku klasei. 

17:30 – Apbalvošana. 

7. Finansēšana – Sacensību organizēšana tiek segta no Rīgas domes sporta departamenta un  Latvijas 

loka šaušanas federācijas līdzekļiem. 

7. Pirmpieteikumi. Jāpiesakās līdz 15.07.2014.plkst.24:00 pa e-pastu: Lkauss@apollo.lv vai Forumā, vai 

www.archery.lv . Dalībnieku skaits ierobežots - maksimālais dalībnieku skaits -  100. 

8. Pieteikumi. Dalībnieki sacensību dienā, ar parakstu apstiprinot savu apmierinošo veselības stāvokli, 

sacensību noteikumu un šaušanas drošības tehnikas nosacījumu zināšanu un to ievērošanu. 

9. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta, vienāda rezultāta gadījumā 

skaita trāpījumus 10-niekā, X-sus, 9-niekus. 

10. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām . 

12. Papildnosacījumi. Dreskods - izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta forma (dalībnieki 

džinsās un kamuflēta auduma apģērbā startēt nedrīkstēs) un slēgta tipa sporta apavi. Nelabvēlīgos laika 

apstākļos - laika apstākļiem atbilstošs apģērbs. 

13. Latvijas loka šaušanas federācija brīdina: publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar 

dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu, valsti, esošo un uzrādīto sporta klasi, disciplīnu, loka klasi 

kurā startējis, foto, video materiāli un, iespējams, citu, organizatoram iesniegto, informāciju. 

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

http://www.archery.lv/

