
WA 3D treniņsacensības 
 
Mērķis  
Šaut pa 3D zvēriem no tuviem attālumiem, pakutināt nervus turnīrcīņās un sagatavot Ketiju 
un Kristapu tālajam ceļam uz Franciju. 
 
Laiks un vieta  
2017.gada 3.septembrī, svētdienā, Straupes pagasta Mārkulīčos. 
 
Loki un grupas 
Šaušana notiks 5 loku grupās pieaugušajiem un junioriem vienā konkurencē, bet  abiem 
dzimumiem atsevišķi. 

● LM & LW - Garais loks (ar koka bultām) 
● IM & IW - Instinktīvais loks (tie kas “nestaigā pa stiegru”) 
● BM & BW - Neaprīkots loks (tie kas “staigā pa stiegru” un zin kā to dara) 
● CM & CW - Kompaktloks (jebkāds) 
● RM & RM - Rekursīvais loks (ar tēmekli) 

 
Noteikumi 
Kvalifikācija 2x12 zvēri pēc WA noteikumiem (2 bultas, nezināmi attālumi) + turnīrcīņas.  
Pēc kvalifikācijas 4 labākie dalībnieki cīnās pusfinālā un finālā atiecīgajās loku grupās un 
šaujot pa 4 zvēriem ar 1 bultu no nezināmiem attālumiem, noskaidro pāra uzvarētāju (skaitot 
punktu kopsummu). 
Distances: 

● LM & LW  
● IM & IW  
● BM & BW 

 5- 30 metri 

● CM & CW  
● RM & RM  

10-45 metri 

  
Katra loku grupa cīnās par aploksnīti, kas sastāv no attiecīgās loku grupas dalības maksu 
summas 50% - tātad kopā tiek izcīnītas 10 dažāda biezuma aploksnītes. Palikušie 50% tiek 
nodoti organizatoriem  “zvēru dārza” atjaunošanai. 
 
Programma 
9.00-10.00 - Ierašanās, piešaude, inventāra atrādīšana 
10.00-10.15 - Noteikumu apstāstīšana, pulksteņu saskaņošana un došanās trasē 
10.15-13.00 - Kvalifikācijas apļi 
12.30 - 13.30 - Pusdienas (Brieža gaļas zupa ar piedevām - 4,50) Gatavo Jānis Spoģis un 
“Jāņoga”. 
13.30-16.30 - Turnīrcīņas par galveno balvu. 
 
 
 



Pieteikšanās un atteikšanās 
Pieteikšanās un atteikšanās notiek līdz sestdienas, 2.septembra, pusdienlaikam - 
plkst.12.00. 
Pieteikšanās forma atrodama šeit → https://goo.gl/forms/jKgJYlKjr4jzO8Fz2  
Atteikties var paziņojot par to forumā, sūtot e-pastu uz agate@archery.lv vai zvanot uz 
zemāk norādītajiem tālruņu numuriem. 
Dalībnieku saraksts redzams šeit → https://docs.google.com/spreadsheets (turpat būs arī 
grupas un rezultāti). 
 
Apbalvošana  
Pirmā vieta katrā loka klasē tiks apbalvota ar naudas balvu. 
 
Dalības maksa 10.00 € 
 
Citi noteikumi 
Ģērbties var kā vēlas (arī debesszilos džinos, kamuflāžā, viduslaiku vai krokodila tērpā), bet 
apvidum piemērotiem apaviem kājās ir jābūt obligāti. Varēs izmantot binokļus, ja tajos nebūs 
iebūvēts nekas, kas palīdz noteikt attālumus.  
 
Organizatori 
“Free Wind Archers” (Vilisters & Gaspersons) sadarbībā ar SK “AiM Archery” (Zālīte) un 
“Mārkulīči”. 
Jautājumus var uzdot pa tālr. 22083028 (Vilisters) vai 29873991 (Zālīte) 
 
Organizatoriem ir tiesības mainīt sacensību gaitu atbilstoši dalībnieku skaitam, 
ģeniālām idejām vai laikapstākļiem. 
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