
Nolikums. 

Ziemassvētku turnīrs Durbē. 

1.Mērķis un uzdevumi.  

Izšaut IFFA Indoor Round. 

Popularizēt loka šaušanu kā sporta veidu. 

Uzlabot personīgos rekordus. 

Organizatoriem gūt pieredzi sacensību rīkošanā 

2. Vispārējie noteikumi.  

Sacensībās tiks šauts IFAA Indoor Round. 

3. Vieta un laiks.  

Sacensības norisināsies 2017.gada 16.decembrī, Durbes pamatskolas sporta zālē Skolas iela 5 A , Durbe.  

https://goo.gl/maps/iTMuCo8ajtN2 

4. Dalībnieki.  

Sacensības ir atklātas un tajās var piedalīties visi loku šāvēji atbilstoši IFAA loku stiliem un sacensību 

nolikumam.  

Dalībnieku skaits ierobežots līdz 44 dalībniekiem. 

5. Vadība.  

Sacensības organizē SK “Lindales uguns” sadarbībā  ar Durbes novada sporta organizāciju, un Latvijas 

loka šaušanas klubiem. 

6.  Sacensību programma*: 

10:00-11:00 Piešaude un reģistrācija. 

11:00-11:15 Sacensību atklāšana 

11:15-14:15 Šaušana uz rezultātu 

15:00 Apbalvošana. 

7. Finansēšana.  

Sacensību organizēšanas izmaksas tiek segtas no SK “Lindales uguns” līdzekļiem un sacensību dalībnieku 

dalības maksām. 

https://goo.gl/maps/iTMuCo8ajtN2


Dalības maksas: 

Pieaugušie, veterāni ,jaunieši – 16 Eur; 

Juniori – 12 Eur; 

Bērni – 8 Eur. 

8. Pieteikumi.  

Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, stils un klubs. Pieteikšanās līdz 15.12.2017 archery.lv forumā. 

9. Uzvarētāju noteikšana.  

Uzvarētājus katrā no konkurencēm (ja tas neattiecas uz pirmajām trijām vietām) nosaka pēc kopējiem 

gūtajiem punktiem. Ja iegūto punktu skaits kopsummā ir vienāds, tad tiek skaitīti x-i, ja to skaits ir 

vienāds, tad skaita 5-niekus, 4, utt. Punktu skaitu neizmanto, ja jānosaka pirmo trīs vietu sadalījums. 

Tādā gadījumā šāvēji/-jas, kuriem/ām ir vienāds rezultāts, šauj vēl 3 sērijas pa 5 bultām Augstāku vietu 

iegūst atbilstoši iegūtajiem punktiem. Ja trīs sēriju summā rezultāti atkal ir vienādi, tad skaita x-us. Ja arī 

x-i ir vienādi, tiek šauta vēl viena papildus bulta (laiks-40s). 

Uzvar tuvākais trāpījums centram. 

10. Apbalvošana.  

Apbalvotas tiek apvienotas loku stilu, vecuma un dzimuma grupas. 

Neaprīkotie loki  

(AMLB+JMLB+VMLB+AMHB+YAMLB+AFLB+JFLB+VFLB+AFHB+YAFLB); 

Līkie (AMBB-R+JMBB-R+AFBB-R+JFBB-R+VFBB-R+VMBB-R+YAMBB-R+YAFBB-R+ 

AMBB-C+JMBB-C+AFBB-C+JFBB-C+VFBB-C+VMBB-C+YAMBB-C+YAFBB-C+ 

AMBH-R+JMBH-R+AFBH-R+JFBH-R+VFBH-R+VMBH-R+YAMBH-R+YAFBH-R+ 

AMBH-C+JMBH-C+AFBH-C+JFBH-C+VFBH-C+VMBH-C+YAMBH-C+YAFBH-C+AMTR+AFTR+VMTR+VFTR+YA

MTR+YAFTR+JMTR+JFTR); 

Kompaktloki (AFFU+AMFU+VFFU+VMFU+YAMFU+YAFFU+ 

JFFU+JMFU+AFBU+AMBU+VFBU+VMBU+YAMBU+ 

YAFBU+JFBU+JMBU+AFBL+AMBL+VFBL+VMBL+YAMBL+YAFBL+JFBL+JMBL+ 

AFFS-C+AMFS-C+VFFS-C+VMFS-C+YAMFS-C+YAFFS-C+JMFS-C+JFFS-C); 

Olimpiskie loki 

(AFFS-R+AMFS-R+VFFS-R+VMFS-R+YAMFS-R+YAFFS-R+JMFS-R+JFFS-R); 

Bērni 



(CFBB-R+CMBB-R+ CFBB-C+CMBB-C+CFLB+CMLB+CMTR+CFTR). 

Aprīkoti bērni. 

(CMFU+CFFU+CMFS-R+CFFS-R+CMFS-C+CFFS-C) 

Katras apvienotās lokveiddzimumvecumgrupas uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām. 

11. Dresskods.  

Maiņas apavi un zālei piemērots apģērbs. 

12. Sacensības apmeklējušo cilvēku bildes un rezultāti tiks publicēti internetā. 

*Organizatori ir tiesīgi mainīt nolikuma 6. punktu, balstoties uz dalībnieku skaitu. 


