
NOLIKUMS 

Loka šaušanas sacensības  

“Latvijas atklātais čempionāts telpās 2015” 

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

uzlabot Valsts un personīgos rekordrezultātus. 

2) Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks vingrinājumā 18m Round + turnīrcīņas SET 

sistēmā olimpiskā un kumulatīvajā sistēmā kompaktloku klasēs, pieaugušo konkurencē. 

 

3) Vieta un laiks – Sacensības notiks 2015.gada 7.-8.februārī, Šaušanas sporta kluba 

telpās, Rīgā, Dunavas ielā 13. 

 

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

ar I un augstāku sporta klasi (rez.vingr.18m Round – 515 un vairāk). 

 

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

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

cilvēku sastāvā. Organizatoram ir tiesības palielināt tiesnešu skaitu. 

 

6) Sacensību programma: 

7.02.2015. 

10:00-10:45 – Iesildīšanās, reģistrācija, tehniskā komisija RM un CW loku klasēm. 

10:45-11:00 – Sacensību atklāšana. 

10:00-13:00 – Šaušana vingrinājumā 18m Round (2X18m). 

13:00-14:00 – Pusdienas pārtraukums. 

14:00-16:00 – Turnīrcīņas (viena piešaudes sērija). 

16:30 – Apbalvošana. 

8.02.2015. 

10:00-10:45 – Iesildīšanās, reģistrācija, tehniskā komisija RW un CM loku klasēm. 

10:45-11:00 – Sacensību atklāšana. 

10:00-13:00 – Šaušana vingrinājumā 18m Round (2X18m). 

13:00-14:00 – Pusdienas pārtraukums. 

14:00-16:00 – Turnīrcīņas (viena piešaudes sērija). 

16:30 – Apbalvošana. 

 

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

federācijas līdzekļiem un sacensību dalībnieku dalības maksām. Dalības maksa 10.00 

Euro. 



8) Pirmpieteikumi – Sacensībām jāpiesakās līdz 1.02.2015. Federācijas mājas lapā 

www.archery.lv ievietotajā reģistrācijas formā. Novēlotas pieteikšanās gadījumā 

organizatoram ir tiesības dalībniekam atteikt startu. 

 

9) Pieteikumi – Dalībnieki piešaudes 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 turnīrcīņu rezultātiem. 

 

12) Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. Latvijas čempiona 

titulu iegūst labākais no Latvijas iedzīvotāju vidus. 

 

13) Dreskods. Sporta zālei piemērots apģērbs un slēgta tipa sporta apavi (džinsos un 

kamuflētā apģērbā startēt nebūs atļauts). 

 

14) 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. 

 

Organizatoram ir tiesības mainīt punktu 6 ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu 

un sacensību gaitu. 

 


