
 

 

 

 

Loka šaušanas sacensības 

BRASLAS KAUSS WA 3D 2015 

NOLIKUMS 

 

1) Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Braslas kausu, uzlabot personīgos rezultātus. 

2) Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks pēc aktuālajiem WA 3D noteikumiem garā loka 

(longbow), kompaktloka (compound), instinktīvā loka (instinctive), neaprīkotā rekursīvā loka 

(barebow) klasēs pieaugušo, junioru (14-17 g.v.) un bērnu (līdz 14.g.v) konkurencē sievietēm un 

vīriešiem. Ja konkurencē ir mazāk par 4 dalībniekiem, tad grupas apvieno – abi dzimumi sacenšas 

vienā grupā, var tikt apvienotas arī instinktīvo un neparīkoto loku grupas. Ja grupas apvienojot, nav 

iespējams iegūt 4 dalībnieku konkurenci, tad grupa izslēgšanas raundos un finālcīņās nepiedalās. 

Nelimitēto loku grupā var piedalīties ar visiem lokiem, kas neatbilst WA noteikumiem (bet max 

60lbs), atkarībā no dalībnieku skaita var tik izdalīti jaunieši. 

3) Vieta un laiks. Sacensības notiks 2015.gada 7.-9.augustā, Pārgaujas novada, Straupes pagasta, 

„Mārkulīčos”. GPS: 57.3005, 24.9087 

4) Dalībnieki. Sacensības ir atklātas un tajās var piedalīties visu valstu sportisti atbilstoši loku 

klasēm un vecuma grupām. 

5) Vadība. Sacensības organizē biedrība „Free Wind Archers” sadarbībā ar šaušanas sporta klubu 

„Mārkulīči”. Tieša sacensību vadība uzticēta tiesnešu kolēģijai trīs cilvēku sastāvā. 

6) Sacensību programma: 

7.08.2015. 

18:00-22:00 – Ierašanās, neoficiālā treniņšaušana 

8.08.2015. 

8:30-9:45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, oficiālā treniņšaušana 

9:45-10:00 – Sacensību atklāšana. 

10:00-14:00 – Pirmais kvalifikācijas raunds (20 mērķi, 2 bultas) 

14:00-15:00 – Pusdienas 

15:00- 19:00 – Otrais kvalifikācijas raunds (20 mērķi, 2 bultas) 

9.08.2015. 

9:00-9:45 – Iesildīšanās 

10:00-12:00 – Pirmais izslēgšanas raunds (16 dalībnieki, 12 mērķi, 1 bulta) 

12:00-13:00 – Pusdienas 

13:00-14:00 – Otrais izslēgšanas raunds (8 dalībnieki, 8 mērķi, 1 bulta) 

14:00-17:00 – Pusfināli un fināli (4 dalībnieki, 4 mērķi, 1 bulta) 

17:30 – Apbalvošana 

 

7) Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no biedrības „Free Wind Archers” līdzekļiem un 

sacensību dalībnieku dalības maksām. 



Dalībnieki maksā: pieaugušie – 25.00 €, juniori un bērni – 12.00 €. Ģimenē ar diviem 

pieaugušajiem – bērni piedalās bez maksas. 

8) Pirmpieteikumi. Pirmpieteikumi jāiesūta līdz 2.08.2015. 23:59 biedrības „Free Wind Archers” 

mājas lapā ievietotajā reģistrācijas formā – http://freewind.archery.lv 

Tiem, kas reģistrējušies pēc 2.08.2015., var tikt atteikta dalība sacensībās. 

Ja kādu apstākļu dēļ nav iespējas ierasties uz sacensībām, lūgums par to paziņot organizatoriem uz 

e-pastu registration@archery.lv. 

9) Pieteikumi. Dalībnieki piesakoties ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, 

parakstās par šaušanas drošības tehnikas nosacījumu un sacensību noteikumu zināšanu un 

ievērošanu. Personu līdz 14.g.v. vietā parakstās vecāki vai kluba pilnvarotā persona. 

10) Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc turnīru rezultātiem. Ja pēc grupu 

apvienošanas, nav iespējams iegūt 4 dalībnieku konkurenci, tad grupu apbalvo pēc kvalifikācijas 

rezultātiem. 

11) Apbalvošana. Pieaugušo grupu uzvarētājus apbalvo ar kausiem un diplomiem, bērnus un 

jauniešus ar medaļām un diplomiem. Nelimitēto loku grupu apbalvo Latvijas Loku mednieku 

asociācija (LLMA). 

12) Tehniskā komisija un dreskods. Tehniskajā komisijā tiks pārbaudīta loka atbilstība WA 

noteikumiem (izņemot nelimitēto loku grupu), drīkst izmantot binokļus, kuros nav nekādas 

atzīmes attāluma noteikšanai, aizliegts izmantot tālummēru sacensību laikā (drīkst izmantot 

treniņlaukā), nevarēs piedalīties sacensībās kamuflāžas krāsas apģērbā un džinsos, jābūt 

laikapstākļiem piemērotiem slēgta tipa apaviem. Iespējama dopinga (alkohola) pārbaude. 

13) Dzīvošana. Nakšņošana teltīs „Mārkulīču” teritorijā – 6.00 € par teltsvietu par diennakti (sliktu 

laika apstākļu gadījumā teltis būs iespēja uzcelt zem jumta). Pieejamas tualetes un elektrība visā 

teritorijā.  

Tuvumā: motelis “Zandarts”, ~1km, – +371 2999 6726, zzandarts@gmail.com. 

Organizatoram ir tiesības mainīt punktu 6 ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu un sacensību 

gaitu. 


