
 

 

 

Loka šaušanas sacensības 

BRASLAS KAUSS 

 

NOLIKUMS 
 

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

sporta attīstību loka šaušanā. Veicināt fiziskās aktivitātes garīgās labsajūtas un fiziskās veselības 

nostiprināšanu un sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšu. 

 

2) Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks pēc IFAA 3D pietuvinātiem noteikumiem – IFAA 

3D Standard Round (2 bultas) un 3D Hunting Round (1 bulta) šaujot pa 56 3D dzīvnieku 

maketiem no nemarķētām (nezināmām) distancēm trīs vecumu grupās – pieaugušie (17+), 

juniori (13-16) un bērni (-13). 

 

3) Vieta un laiks. Sacensības notiks 2016.gada 13.-15.maijā, Pārgaujas novada Straupes pagasta 

„Mārkulīčos”. GPS: 57.3005, 24.9087 

 

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

loku klasēm un trīs vecuma grupām. 

 

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

klubu „Mārkulīči” un Pārgaujas sporta klubu.  

Tieša sacensību vadība uzticēta tiesnešu kolēģijai trīs cilvēku sastāvā. 

 

6) Sacensību programma: 

 

13.05.2016., piektdiena 

18:00-21:00 – Ierašanās, neoficiālā treniņšaušana. 

 

14.05.2016., sestdiena 

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

9:45-10:00 – Sacensību atklāšana. 

10:00-18:00 – IFAA 3D Standard Round, 2 bultas, 56 zvēri 

 

15.05.2016., svētdiena 

8:30-9:45 – Iesildīšanās 

10:00-17:00 – IFAA 3D Hunting Round, 1 bulta, 56 zvēri 

~17:30 – Apbalvošana 

 

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

un sacensību dalībnieku dalības maksām. 

Dalības maksa: pieaugušie – 30.00 €, juniori un bērni – 12.00 € (piedaloties vienu dienu attiecīgi 

15.00 € un 6.00 €).  

Ģimenē ar diviem pieaugušajiem – bērni un juniori piedalās bez maksas. 



8) Pirmpieteikumi. Pirmpieteikumi jāiesūta līdz 6.05.2016. 23:59 biedrības „Free Wind 

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

Tiem, kas reģistrējušies pēc 6.05.2016., 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 vai ierakstot lokšāvēju forumā pie attiecīgās tēmas. 

 

9) Pieteikumi. Dalībnieki ierodoties sacensībās 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 divu dienu rezultātu summas. Ja 

godalgotajām vietām rezultāti ir vienādi, šauj shoot-off pa otrās grupas zvēru ar vienu bultu, 

uzvar tuvākais trāpījums sirds zonas centram, pārējie vietas dala. 

 

11) Apbalvošana. Grupu uzvarētājus, kurās ir 3 un vairāk dalībnieki, apbalvo ar kausiem un 

diplomiem. Netiek apbalvoti dalībnieki, kas sacensībās piedalās vienu dienu. 

 

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

noteikumiem, drīkst izmantot binokļus, kuros nav nekādas atzīmes attāluma noteikšanai 

(jāuzrāda tehniskajā komisijā), sacensību laikā aizliegts izmantot tālmēru (drīkst izmantot 

treniņlaukā), jābūt laikapstākļiem piemērotiem slēgta tipa apaviem.  

Iespējama alkohola pārbaude izelpā sākot šaušanu, šaušanas pārtraukumā vai pabeidzot 

vingrinājumu. Pozitīva mērījuma gadījumā (virs 0.5 promilēm) dalībnieks tiek diskvalificēts. 

 

13) Dzīvošana.  

Nakšņošana teltīs vai treileros „Mārkulīču” teritorijā – 6.00 € par teltsvietu/treilera vietu par 

diennakti (sliktu laika apstākļu gadījumā teltis būs iespēja uzcelt zem jumta). Pieejamas tualetes 

un elektrība visā teritorijā. 

Viesu nami:  

www.pazemesezeri.lv  (Vējiņu pirts + Sāruma ezera komplekss = mājiņas, laivas, cope) 

www.booking.com / Latvia / Vidzeme / Straupe: 

 Brīvdienu māja Vējiņi  

 Zandarts 

 Brīvdienu māja Upeslejas 

 Atpūtas komplekss Burtakas 

 Viesu nams Bērzi 

 Ungurmuiža 

Ēdināšana  

Pit stops (ūdens, kafija, tēja,  pīrāgs, bulciņa) - iekļauts dalības maksā. 

14.maijā - pusdienas  no 13.00 – 15.00  

Liellopa gaļas gulašs, grila kartupelis ar garšvielu sviestu, dārzeņu salāti - 6.00 € 

15.maijā - pusdienas pēc šaušanas beigām 

Gulaša zupa ar zaļumiem, skābo krējumu un adžiku  - 4.00 € 

Par pusdienām rūpēsies pavārs Jānis Sproģis 

 

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

sacensību gaitu. 

mailto:registration@archery.lv

