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LATVIJAS JAUNATNES ČEMPIONĀTS 2016 

 

N O L I K U M S 

 

Vispārīgie jautājumi 

1. Latvijas jaunatnes čempionāts (turpmāk tekstā „Čempionāts”) ir Valsts nozīmes uz 

Olimpiskajiem pamatprincipiem balstītas sporta sacensības. 

Čempionāta norises laiks un vieta 

SK AMAZONES loka šaušanas vasaras sporta bāze „Pļava”, 2016.gada 

10.septembris, Babītes novada, Salas pagasta, „Babītēs”. 

Čempionāta mērķis un uzdevumi 

1. Čempionāta mērķis ir radīt iespējas Latvijas jauniešiem piedalīties loka šaušanas 

sporta sacensībās, kas organizētas, balstoties uz Olimpiskajiem pamatprincipiem. 

2. Čempionāta uzdevumi: 

◦ noskaidrot Latvijas labākos jaunos sportistus dažādās loka klasēs; 

◦ sekmēt loka šaušanas attīstību Latvijas reģionos; 

◦ veicināt jauniešu iesaistīšanos sporta aktivitātēs; 

◦ motivēt loka šaušanas sporta klubus atbalstīt sportu; 

◦ Čempionāts, kā atlases posms Latvijas jauniešu izlasei 2017.gadā. 

Čempionāta organizatoriskā vadība 

1. Čempionātu rīko Latvijas loka šaušanas federācija, uzticot tās organizēšanu SK 

AMAZONES. 

2. Čempionāta organizatorisko vadību veic Čempionāta sagatavošanas un norises 

darba grupa – Organizācijas komiteja, kura tiek izveidota ne vēlāk kā vienu nedēļu 

pēc Līguma noslēgšanas ar SK AMAZONES. Organizācijas komitejā, tiek iekļauti 

pārstāvji no citiem loka šaušanas klubiem un organizācijām pēc nepieciešamības. 

3. Čempionāta sacensību programmas sagatavošanu un norisi, saskaņā ar Nolikumu, 

veic sacensību Sekretariāts. 

4. Jebkādas izmaiņas un papildinājumus Nolikumā var veikt tikai Organizācijas 

komiteja balstoties uz klubu pārstāvju ārkārtas sapulces balsu vairākuma lēmumu. 

Čempionāta programma 

1. Čempionāts notiek vingrinājumos Standart Round 50m un Standart Round 30m. 

2. Treniņlauks pieejams no plkst.10:00 līdz plkst. 16:00. 

2. Akreditācija no plkst.10:00 līdz plkst.11:00. 

3. Čempionāta atklāšana plkst.11:05. 

4. Šaušana uz rezultātu no plkst.11:15 līdz plkst.16:00 (pirms katra vingrinājuma 

oficiālā piešaude 2 sērijas pa 3 bultām katrā). 

5. Pusdienas pārtraukums no plkst.13:00 līdz plkst.14:00. 

6. Apbalvošana un Čempionāta noslēguma ceremonija plkst.16:30. 

Čempionāta dalībnieki 

1. Čempionātā piedalās Latvijas Republikas loka šaušanas sporta klubu (turpmāk – 

klubu) komandas. 

2. Čempionātā piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un valsts pastāvīgie iedzīvotāji. 



3. Čempionātā piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas 

komisija. 

4. Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu klubu. 

5. Dalībnieku ierobežojumi startam Čempionātā ir: 

 - pēc dzimumiem (vīriešu, sieviešu), 

 - pēc loku klasēm (rekursīvais, kompaktais, neaprīkots, tradicionālais), 

 - pēc vecumu grupām (juniori 1996-1999, kadeti 2003-2000, bērni 2004 un jaunāki). 

6. Čempionāta dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam 

personālam, mediķiem, kluba vadībai, delegācijas – komandas vadītājam un 

vecākiem. 

7. Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā kluba vadība. 

8. Par dalībnieku veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs. 

9. Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku 

traumām un nelaimes gadījumiem. 

Čempionāta dalībnieku dreskods 

1. Čempionātā dalībnieku apģērbam un apaviem jāatbilst WA noteikumu prasībām. 

2. Nav atļauts džinsa un kamuflēts auduma apģērbs. 

Čempionāta pieteikumi 

1. Čempionāta komandu dalībniekus jāpiesaka elektroniski, līdz 2016.gada 

1.septembrim LLŠF mājas lapā 

2. Čempionāta vārdiskie pieteikumi, dalībai Čempionātā, personīgi jāapstiprina ar 

parakstu līdz sacensību sākumam, atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai LLŠF 

mājas lapā. 

3. Dalībniekus, saskaņā ar Nolikumu Čempionātam piesaka klubu komandas vadītājs. 

4. Čempionāta dalības maksas tiek maksātas ar pārskaitījumu pārskaitot uz LLŠF 

kontu LV31HABA0551037808313 (HABALV22, Swedbank), norādot - dalība LJČ, 

klubs un dalībnieku skaits. Dalības maksa Čempionātā 0.00EUR. 

Akreditācija 

1. Čempionāta dalībniekus akreditē tehniskās komisijas vadītājs. 

2. Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai iesniedz to 

Čempionāta dalībnieku sarakstu ar dzimšanas datiem, kuri piedalīsies Čempionātā. 

3. Personas datu aizsardzības nolūkos, publiskajā telpā būs pieejami tikai sacensību 

rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto 

sporta klasi, disciplīnu/loka klasi kurā startējis, foto un video materiāli. 

4. Akreditācijas komisijas darba laiks Čempionāta norises vietā, Babītes novads, Salas 

pagasts, „Babītes”, 2016.gada 10.septembrī no plkst.10:00 līdz 11:00. 

Čempionāta vērtēšana un apbalvošana 

1. Sacensības ir individuālas. 

2. Augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāku punktu summu abos vingrinājumos 

kopā (vienāda rezultāta gadījumā skaita kuram vairāk desmitnieku, iksu, devītnieku 

utt.) 

3. Pirmo trīs vietu ieguvēji abos dzimumos, visās loku klasēs un vecuma grupās tiek 

apbalvoti ar diplomiem, četru un vairāk dalībnieku konkurencē ar diplomiem un 

medaļām, masveidīgākajās loku klasēs JW, JM, CW un CM grupās ar kaltām 

medaļām un diplomiem. 

Protesti 

1. Protestu par Čempionāta norisi rakstiski iesniedz Čempionāta Sekretariātā ne vēlāk 

kā 30 minūtes pēc apbalvošanas ceremonijas, iemaksājot Čempionāta Sekretariātā 

EUR50,00. 



2. Protestus izskata sacensību sekretariāts, saskaņā ar spēkā esošiem sacensību 

noteikumiem, Čempionāta Nolikumu un LLŠF apstiprinātajām loku klašu 

specifikācijām. 

3. Protesta noraidīšanas gadījumā iemaksātā nauda netiek atmaksāta. 

Čempionāta atklāšanas un noslēguma ceremonijas 

1. Čempionāta atklāšanas ceremonija notiks 2016.gada 10.septembrī pirms oficiālās 

piešaudes. 

2. Čempionāta noslēguma ceremonija notiks 2016.gada 10.septembrī kopā ar 

apbalvošanu. 

3. Klubu komandas dalībnieki Čempionāta atklāšanas un noslēguma ceremonijās 

ierodas vienotā komandas formā. 

Finansējums 

1. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos Čempionātā (dalības maksas, ceļa 

izdevumi, naktsmītnes, ēdināšana, vienota forma, apdrošināšana u.c.) sedz 

komandējošā organizācija. 

Officiālās kontaktpersonas 
1. Arnis Podiņš +37129239227, 

2. Anete Kreicberga +37126035757 


