
WA Field Round “Test drive“ 
NOLIKUMS 

1)     Mērķis un uzdevumi – Izmēģināt jaunu sacensību formātu - WA Field Round. 

2)     Sacensību formāts. World Archery Field Round 2X12 mērķi pēc WA Field Round 

noteikumiem. (Tiek šautas 3 bultas no zināmām un nezināmām distancēm (jaukta tipa trase) 

pa melniem apaļiem mērķiem ar dzeltenu vidu, visu bultu punkti summējas, punktus skaita 

6;5;4;3;2;1) 

3)     Vieta un laiks – sacensības notiks 2016.gada 14.augustā, svētdien, SK AMAZONES 

vasaras treniņ bāzē "Pļava", Babītes novads, Salas pagasts, (lielceļa (A-10) Riga – Venstpils 

29km, GPS koordinātes: N- 56.92874, S- 23.73703). 

4)     Dalībnieki un šaušanas distances – sacensības ir atklātas un tajās var piedalīties visu 

valstu sportisti atbilstoši nedaudz modificētām WA divīzijām: Longbow, Instinctive, 

Barebow, Recurve, Compound x Women, Men + bērni (līdz 14.g.) (jaunieši no 15-17 šauj kā 

pieaugušie) 

 
5)     Vadība – sacensības organizē SK AMAZONES. 

6)     Vispārējie noteikumi - sacensības notiks pēc WA Field Round noteikumiem, bez 

apbalvošanas. Sacensību rezultātu kopvērtējums  sadalījumā pa divīzijām tiks ievietots 

internetā. 

7)    Sacensību programma:  

09:30-10:30 dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija, piešaude  

10:30 -  iepazīšanās ar noteikumiem. 

11:00 – 17:00 šaušana 2x14 mēŗķi,  

17:01. Beidzamais laiks nodot rezultātu kartiņu 

8)     Finansēšana – sacensību organizēšana tiek segta no sporta kluba līdzekļiem un 

dalībnieku dalības maksas (Dalības maksa: veterāni, pieaugušie, jaunieši,- 5.00EUR, bērni 

– 3.00EUR.) 

9)     Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc lielākā uzrādītā rezultāta katrā divīzijā. 

Vienāda rezultāta gadījumā skaita 6 – niekus un 5 - niekus . 

10)    Apbalvošana nebūs, uzvarētāji izbaudīs slavu un godu internetā ievietotā rezultātu 

kopvērtējumā, sadalījumā pa divīzijām pēc  nedaudz modificētiem WA noteikumiem. Šāvēji 

beidzot šaušanu, nodod rezultātu kartiņas un bez satraukuma var doties savās gaitās. 

11)     Pieteikumi. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, klubs un divīzija pēc WA sadalījuma . 

(Ja nav skaidrs, kādā divīzijā iederaties, noskaidrojiet  šo jautājumu  šajā pat tēmā uzdodot 

jautājumu) 

12)     Ēdināšana – šāvēji paši rūpējas par ēdināšanu.  

13)     Sacensības apmeklējušo šāvēju rezultāti tiks publicēti internetā. Organizatori ir 

tiesīgi mainīt/uzlabot visu nolikumu balstoties uz organizatoriskām problēmām un 

apņemas par izmaiņām ziņot savlaicīgi forumā. 


