
Ķekavas atklātais čempionāts loka šaušanā veterāniem 

Nolikums 

1. Mērķis un uzdevumi 

Sarīkot pirmās Latvijas veterānu sacensības ar mērķi uzkrāt pieredzi lai nākotnē 

sarīkotu Latvijas  čempionātu veterāniem.  

2. Vispārējie noteikumi.  

Sacensības notiks divos apļos.  

Katrā aplī jāšauj pa FLINT mērķi no 10y attāluma (4 bultas, katra savā mērķī, punkti 

5, 4, 3), pa IFAA indoor round mērķi no 20y un 30y attāluma (5 bultas, katrā mērķī, 

punkti 5,4,3,2, 1), pa WA 80cm mērķi no 40y attāluma (5 bultas, punkti 10- 1), pa 

WA 122cm mērķi no 50y attāluma (5 bultas, punkti 10- 1), pa 3D I grupas mērķi no 

40y attāluma (3 bultas), pa 3D II grupas mērķi no 30y attāluma (3 bultas), pa 3D III 

grupas mērķi no 20y attāluma (3 bultas) un pa 3D IV grupas mērķi no 10y attāluma (3 

bultas). Punktus, šaujot pa 3D mērķiem, skaita kā 3D Animal round, 20- 10 punkti 

šaujot ar 3 bultām līdz pirmajam trāpījumam. Šaujot papīra mērķos lielāks punktu 

skaits pārsitot punktu līniju. 

3. Vieta un laiks.  

Sacensības notiks 2016. gada 30. jūlijā, „Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas 

novads, Sporta kluba tuvumā . 

4. Dalībnieki. 

Sacensībās var piedalīties visi loka šāvēji kas sanieguši 40 g. vecumu. Dalījums 

vecuma un loku veidu grupās: 

40MT, 40FT (male/female traditional) - 40- 54 gadi, šaujot ar loku bez tēmēkļa, 

vīrieši un sievietes atsevišķās konkurencēs. 

40- 54 gadi, šaujot ar loku ar tēmēkli, vīrieši un sievietes atsevišķās konkurencēs. 

40M, 40F 

55 un vairāk gadi, šaujot ar loku bez tēmēkļa, vīrieši un sievietes atsevišķās 

konkurencēs. 

55MT, 55FT 

55 un vairāk gadi, šaujot ar loku ar tēmēkli, vīrieši un sievietes atsevišķās 

konkurencēs. 

55M, 55F 

5. Vadība. 

Sacensības rīko SK „Ķekavas šautra” un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra 

ar SK „Stiegra” un LLŠF atbalstu. 

6. *Sacensību programma: 

10:00-10:45 - reģistrācija, piešaude un tehniskā komisija 

10:45-10:55 - atklāšana  

11:00-12:30 - I aplis 



12:30-13:00 - pārtraukums  

13:00-14:30 - II aplis 

14:30-15:00 - gaidot rezultātus ar sacensībām nesaistīts turnīrs 

15:00 - apbalvošana  

7. Finansēšana. 

Sacensību rīkošanas izmaksas sedz  Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra 

8. Dalības maksa: 

Bezmaksas 

9. Pieteikumi. 

Pieteikums jāiesniedz līdz 30.07.2016  10:30. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, 

klubs, loka veids un vecuma grupa. 

10. Uzvarētāju noteikšana.  

Uzvarētājus nosaka pēc lielākās punktu summas. Godalgotajām vietām vienāda 

punktu skaita gadījumā notiek papildus šaušana pa IFAA indoor mērķi no 20 Y 

attāluma šaujot ar trim bultām. Vienāda punktu skaita gadījumā tiks šauts ar vienu 

bultu pa to pašu mērķi. Uzvarētājam tuvākais trāpījums mērķa centram. 

11. Apbalvošana.  

Visu loku veidu pirmās 3 vietas tiek apbalvotas ar diplomiem.  

12. Apģērbs. 

Laika apstākļiem piemērots. Vēlama kluba forma. 

13. Sacensības apmeklējušo cilvēku foto un rezultāti tiks publicēti internetā. 

 

*Organizatori ir tiesīgi mainīt nolikuma 6. punktu balstoties uz dalībnieku 

skaitu. 


