NOLIKUMS
Loka šaušanas sacensības "Latvijas valsts jauniešu čempionāts telpās 2018”

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

telpās jauniešiem, uzlabot personīgos rekordrezultātus, izpildīt sporta klasifikācijas normatīvus,
apstiprināt kandidātu sagatavotības līmani Valsts jaunatnes izlases prasībām, popularizēt loka šaušanu
kā uz Olimpiskajiem principiem balstītu sporta veidu un lielisku brīvā laika pavadīšanas līdzekli.
2. Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks individuālā vērtējumā, vingrinājumā 18m Round, junioru
(1997-2000), jauniešu (2001-2004) un bērnu (līdz 2005) konkurencē, relursīvā (R), neaprīkotā (N),
tradicionālā (T) un kompakt (C) loku klasēs, meiteņu un zēnu grupām atsevišķi (ja zēnu vai meiteņu
grupā ir mazāk par 3 dalībniekiem - grupas apvieno). Reģistrējoties atļauts izvēlēties nepilno mērķitrijnieku. Jaunākās grupas dalībniekam ir tiesības startēt vecākas grupas konkurencē, attiecīgi
reģistrējoties.
3. Vieta un laiks – Sacensības notiks 2018.gada 4.martā Grobiņas Sporta centrā, M.Namiķa ielā 2b,
Grobiņā - https://goo.gl/maps/ZbgKBVwXgn12
4. Dalībnieki – Sacensības ir slēgtas un tajās atļauts piedalīties tikai Latvijas sportistiem.
5. Vadība – Sacensības organizē Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā ar loka šaušanas sporta
klubu “Curland”, Grobiņas Sporta centru, Latvijas sporta federāciju padomi un Latvijas Olimpisko
komiteju. Tieša sacensību vadība uzticēta tiesnešu kolēģijai 3 cilvēku sastāvā. Sacensību
organizatoriem ir tiesības palielināt tiesnešu skaitu.
6. Sacensību programma:
10:00-10:30 – Reģistrācija 1.šaušanas grupai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tehniskā
komisija – bērni (dzimuši līdz 2005.gadam).
10:30-10:35 – Sacensību atklāšana.
10:35-11:00 – Piešaude
11:00-13:00 – Šaušana uz rezultātu
13:00-13:30 – Rezultātu apkopošana. izšķiršāvieni, ja tādi nepieciešami
13:30-14:00 – Apbalvošana
14:00-14:30 – Reģistrācija 2.šaušanas grupai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tehniskā
komisija – jaunieši un juniori.
14:30-14:35 – Sacensību atklāšana
14:35-15:00 – Piešaude
15:00-18:00 – Šaušana uz rezultātu
18:00-18:30 – Rezultātu apkopošana izšķiršāvieni, ja tādi nepieciešami
7. 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 - LJCT18 Uzvārds,
vecuma grupa.
8. Pirmpieteikumi – Dalībnieki piesakās Federācijas mājas lapā līdz 1.03.2018. Novēlotas pieteikšanās
gadījumā vai pārsniedzot dalībnieku maksimālo limitu (48 dalībnieki), ņemot vērā dalībnieku
ratiņkrēslā nepieciešamo vietu (mīnuss viena vieta), organizatoriem ir tiesības atteikt dalību.
9. Pieteikumi – Dalībnieki reģistrēšanās laikā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (kluba biedra karti)
un inventāru tehniskajai komisijai, ar parakstu apstiprina ierašanos, savu apmierinošu veselības
stāvokli, ka zin un ievēros sacensību noteikumus, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un
materiālo atbildību par aprīkojuma tīšu bojāšanu.
10. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc uzrādītajiem rezultātiem, vienāda rezultāta gadījumā
skaita 10 un 9, ja to skaits vienāds – organizē izšķiršāvienu jeb “shoot off”.
11. Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo ar Latvijas čempionāta diplomiem un medaļām.
12. Dreskods. Izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta forma, sporta zālei atbilstoši, 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 – Dace Lēvalde 26197285, Eduards Lapsiņš 29266088

