
Loka šaušanas sacensības  

"Latvijas atklātais čempionāts apvidus lokašāvējiem telpās 2016” 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Latvijas čempiona titulu telpās, uzlabot personīgos un valsts 

rekordrezultātus. Veicināt tautas sporta attīstību loka šaušanā. 

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks vingrinājumā 2 x IFAA  Indoor Round IFAA 

noteiktajās loku klasēs un vecuma grupās. 

3. Vieta un laiks. Sacensības notiks 2016.gada 6.februārī Grobiņas Sporta centrā, M.Namiķa 

ielā 2b, Grobiņā.  

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

klasēs. 

5. Vadība. Sacensības organizē SK “Curland” sadarbībā ar Latvijas loka šaušanas klubiem 

un Grobiņas sporta centru. 

6. Sacensību programma. 

9:00-11:00 Reģistrācija. 

10:00-10:45 Piešaude 1.grupai. 

10:45-11:00 Sacensību atklāšana. 

11:00-13:00 Šaušana vingrinājumā IFAA Indoor round 1.grupai. 

13:00-13:45 Piešaude 2.grupai. 

13:45-15:45 Šaušana vingrinājumā IFAA Indoor round 2.grupai. 

16:00-18:00 Šaušana vingrinājumā IFAA Indoor round 1.grupai.(1 piešaudes sērija) 

18:00-20:00 Šaušana vingrinājumā IFAA Indoor round 2.grupai.(1 piešaudes sērija) 

21:00 sacensību noslēgums un apbalvošana. 

 

7. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no SK “Curland” līdzekļiem un 

sacensību dalībnieku dalības maksām. Dalībnieki maksā: reģistrējoties līdz 25.01.2016 12 

EUR,bērni un jaunieši 8 EUR. 

Reģistrējoties pēc 25.01.2016. 15EUR,bērni un jaunieši 10 EUR. 

Sākot ar otro ģimenes locekli dalības maksa 7EUR. 

8. Pirmpieteikumi.  Pieteikšanās sacensībām (izvēloties pilno vai dalīto mērķi ) līdz 

01.02.2016. notiek forumā. 

Novēlotas pieteikšanās gadījumā organizatoram ir tiesības dalībniekam atteikt startu. 

9. Pieteikumi.  Dalībnieki piešaudes laikā iziet tehnisko komisiju, ar parakstu apstiprina savu 

apmierinošo veselības stāvokli, parakstās par šaušanas drošības tehnikas nosacījumu 

zināšanu un ievērošanu. Personu līdz 18 g.v. vietā parakstās pilnvarotā persona. 

10. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc lielākā rezultāta summā. Vienāda 

rezultāta gadījumā (pirmajam trijniekam) papildus šāviens no 20y distances pa Indoor 

Round mērķi – augstāku vietu ieņem pretendents, kura trāpījums tuvāk mērķa centram 

(pārējās vietas vietu dala). 

11. Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

12. Dreskods. Sporta zālei piemērots apģērbs un slēgta tipa sporta apavi. 

13. Organizators 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 un iespējams citu, organizatoram iesniegto, informāciju. 

* Organizatoram ir tiesības mainīt sesto punktu ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu un 

sacensību gaitu. 


