
WA Field sacensības “Embūtes fieldi” 

11.-13.08.2017, Embūte 

 

1.Mērķis un uzdevumi. 

Izmēģināt Latvijā nebijušu sacensību formātu. Uzstādīt personīgos rekordus, popularizēt loka šaušanu. 

2.Vispārējie noteikumi. 

Sacensības notiek pēc pietuvinātiem WA Field Round noteikumiem. Izšķirot loka klases kompaktloks, 

rekursīvais loks, garais loks, instinktīvais loks, neaprīkots loks. Bērnu (līdz 13 g.v.), kadetu (14-17 g.v.) un 

pieaugušo (18+)  konkurencē. Pieaugušajiem izdalot abus dzimumus atsevišķi, ja attiecīgajā konkurencē ir 

vairāk par četriem dalībniekiem. 

3.Sacensību formāts. 

Tiek šauti divi kvalifikācijas raundi marķētā un nemarķētā 24 mērķu trasē ar trīs bultām. 

Pirmais izslēgšanas raunds ar 12 marķētiem mērķiem. Otrs izslēgšanas raunds 8 marķēti mērķi. Finālos 4 

marķēti mērķi. Finālos piedalās, ja konkurencē ir vismaz 4 dalībnieki. 

4.Vieta un laiks. 

Sacensības notiek Embūtes dabas parka teritorijā no 11. līdz 13.augustam. 

Reģistrācija un sacensību vadība Embūtes tūrisma informācijas centrā. GPS 56.505842, 21.819086 

5.Sacensības  

ir atklātas un tajās var piedalīties visu valstu sportisti atbilstoši loka klasei un vecuma grupai. 

6.Sacensību vadība. 

Sacensības organizē SK “Curland” sadarbībā ar Pārgaujas novada sporta klubu, biedrību “Free wind archers”, 

SK “Amazones”, SK “AiM Archery”, Latvijas loka šaušanas federāciju, Vaiņodes novada domi un Embūtes 

tūrisma informācijas centru. 

7.Sacensību norise. 

11.08.2017. 

18:00-21:00 Ierašanās un neoficiālā piešaude 

12.08.2017. 

8:30-10:00 Reģistrācija un tehniskā komisija 

9:00-10:00 Piešaude 

10:00-10:15 Sacensību atklāšana 

10:15-10:30 Došanās trasē 

11:00-14:30 1.kvalifikācijas raunds (24 marķēti mērķi) 

14:30-15:30 Pusdienu pārtraukums 

15:30-19:00 2.kvalifikācijas raunds (24 nemarķēti mērķi) 

13.08.2017. 

9:00-10:00 Piešaude 

10:00-10:15 Došanās trasē 

10:30-12:30 1.izslēgšanas raunds (12 marķēti mērķi) 

13:00-14:30 2.izslēgšanas raunds (8 marķēti mērķi) 

15:30-18:30 Finālcīņas (4 marķēti mērķi) 

19:00 Apbalvošana. 

8.Finansēšana. 

Sacensību organizēšana tiek segta no sporta kluba līdzekļiem un dalībnieku dalības maksām. Dalības maksa 

pieaugušajiem - 20 €, kadetiem – 18 €, bērniem – 14 €. 

 



9.Pieteikumi 

Dalībnieki reģistrējas SK Curland un LLŠF mājas lapās līdz 05.08.2017. Piešaudes laikā ar parakstu apstiprina 

ierašanos, savu apmierinošo veselības stāvokli, ka ir iepazinušies ar sacensību noteikumiem un ievēros tos, 

pārzina drošas šaušanas un drošības tehnikas nosacījumus un, ka nesīs materiālo atbildību par inventāra un 

aprīkojuma tīšas bojāšanas gadījumiem (personu līdz 14 g.v. vietā parakstās vecāki vai kluba pilnvarotie 

pārstāvji). Dalībniekam ir jāzina viņu pārstāvētās organizācijas atbildīgā persona sacensībās. Novēlotas 

pieteikšanās gadījumā organizatoriem ir tiesības atteikt starta iespēju.  

10.Apbalvošana 

Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. Organizatoram ir tiesības pasniegt papildbalvas un apbalvot 

izdalītās papildus grupas, kā arī grupas apvienot.  

11.Dreskods 

Sporta apaviem vai pārgājienu apaviem ir jābūt gan sportistiem, gan organizāciju pārstāvjiem, obligāts 

nosacījums - apaviem ir jānosedz visu pēdu. Kvalifikācijā, izslēgšanas cīņās un pusfinālos bikses drīkst vilkt pēc 

brīvas izvēles (iekļaujot džinsu auduma materiālu). Medaļu cīņās jābūt ir sporta tērpā vai kluba formā, kurš 

nedrīkst iekļaut džinsu audumu. Aizliegts piedalīties kamuflētā apģērbā. 

 

Organizatori 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 ar citu organizatoram iesniegto 

informāciju, kā arī video un foto materiāli.  

 

Organizatoram ir tiesības mainīt punktu Nr. 7  

atkarībā no sacensību dalībnieku skaita un sacensību gaitas. Par citām izmaiņām, ja nepieciešams, lemj klubu 

pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas – izšķirošā ir organizatora balss.  

 

Dace Lēvalde tel. 26197185 

Mārtiņš Vītols – sk.curland@gmail.com 

mailto:sk.curland@gmail.com

