NOLIKUMS
Loka šaušanas sacensības "Latvijas valsts jauniešu čempionāts 2018”

1. Mērķis un uzdevumi. Noteikt sacensību uzvarētājus, izcīnīt Latvijas čempiona titulu loka šaušanā

jauniešiem, uzlabot personīgos rekordrezultātus, izpildīt sporta klasifikācijas normatīvus, apstiprināt
kandidātu sagatavotības līmeni Valsts jaunatnes izlases prasībām, popularizēt loka šaušanu kā uz
Olimpiskajiem principiem balstītu sporta veidu un lielisku brīvā laika pavadīšanas līdzekli.
2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir slēgtas, individuāla vērtējuma, junioru, kadetu un bērnu
vecuma grupās, meitenēm un puišiem atsevišķā konkurencē (ja zēnu vai meiteņu grupā ir mazāk par
3 dalībniekiem - grupas apvieno). rekursīvo (R) un kompakt (C) loku klasēs. Ja neaprīkoto (B) un
tradicionālo (L) loku klasēs, vienā vecuma grupā, pieteiksies vismaz 4 dalībnieki – tiks vērtētas arī
šīs grupas, meitenes un puiši vienā konkurencē. Jaunākās grupas dalībniekam ir tiesības startēt
vecākas grupas konkurencē, attiecīgi reģistrējoties. Vingrinājumi: 70m Round R loks juniori, 60m
Round R loks kadeti, 50m Round C loks juniori un kadeti, bērniem, B un L lokiem vingrinājums
Standart 30m Round.
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3. Vieta un laiks – Sacensības notiks 2018.gada 28.aprīlī SK AMAZONES loka šaušanas sporta bāzē
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"Pļava" (Babītes novads, Salas pagasts, mājas "Babītes", lielceļa A10 (Rīga – Ventspils) 29km, GPS
koordinātes: N- 56.92874, S- 23.73703).
Dalībnieki – Sacensības ir slēgtas un tajās atļauts piedalīties tikai Latvijas sportistiem.
Vadība – Sacensības organizē Latvijas Loka šaušanas federācija sadarbībā ar Latvijas loka šaušanas
sporta klubiem, Latvijas Sporta federāciju padomi un Latvijas Olimpisko komiteju. Tieša sacensību
vadība uzticēta tiesnešu kolēģijai 3 cilvēku sastāvā. Sacensību organizatoriem ir tiesības palielināt
tiesnešu skaitu.
Sacensību programma:
10:00-11:00 – Reģistrācija, tehniskā komisija, iesildīšanās uz treniņlauka.
11:00-11:15 – Sacensību atklāšana.
11:15-13:00 – Viena piešaudes sērija, šaušana uz rezultātu.
13:00-13:30 – Pārtraukums.
13:30-15:00 – Šaušana uz rezultātu.
16:00 – Apbalvošana.
Finansēšana – Sacensību organizēšana LLŠF biedriem tiek segta no Latvijas loka šaušanas
federācijas līdzekļiem, pārējiem dalības maksa 2.00EUR - bērniem, 5.00EUR - kadetiem un
junioriem, pārskaitot uz LLŠF kontu LV31HABA0551037808313 (HABALV22, Swedbank),
norādot - LJC18 Uzvārds, vecuma grupa.
Pirmpieteikumi – Dalībnieki piesakās Federācijas mājas lapā līdz 20.04.2018. Dalībnieku
pirmpieteikumu reģistrācija notiek rindas kārtībā, pēc tam, kad kluba vadība ir paziņojusi
organizatoram par nozīmēto atbildīgo personu konkrētajās sacensībās (attiecas tikai uz LLŠF
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biedriem). Dalībnieki ar reģistrāciju apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, ka zina un
ievēros sacensību noteikumus, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildību
par inventāra tīšu bojāšanu (personu līdz 14 g.v. vietā atbild viņa vecāki), ka piekrīt, ja publiskajā
telpā (piem. sociālie tīkli un mājas lapas) būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu,
uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi kurā
startējis, foto/video materiāli un piekrīt testēšanai ar alkometru. Novēlotas pieteikšanās gadījumā vai
pārsniedzot dalībnieku maksimālo limitu (80 dalībnieki, mīnuss viena vieta par katru dalībnieku
ratiņkrēslā), organizatoriem ir tiesības atteikt dalību. Ja kluba vadība noteiktajā termiņā nav
nosaukusi atbildīgo personu sacensībās, tad dalībniekam jāreģistrējas zem termina “CITS/VIESIS”.
Pieteikumi – Dalībnieki reģistrēšanās laikā uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai kluba biedra
karti un inventāru tehniskajai komisijai.
Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc uzrādītajiem rezultātiem, vienāda rezultāta
gadījumā skaita 10, 9 un “X”, ja to skaits vienāds – organizē izšķiršāvienu jeb “shoot off”.
Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo ar Latvijas čempionāta diplomiem un medaļām.
Dreskods. Izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta forma, slēgta tipa sporta apavi.

Punkts Nr.6 var tikt mainīts atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita. Par citām izmaiņām, ja
nepieciešamas, lemj klubu pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas - izšķirošā ir
organizatora balss.
Atbildīgā persona – Eduards Lapsiņš 29266088

