
 
 

Diennakts loka šaušanas sacensības 

Nolikums 

Mērķis un uzdevumi 

Pārabudīt savas spējas šaujot jebkurā diennakts laikā, veicināt komandu darbu un saliedētību, 
uzlabot personīgos rezultātus. 
 
Vieta un laiks 

Sacensības notiks 2018.gada 24.-25. martā Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē 
 

Vispārējie noteikumi 

Sacensības notiks vingrinājumā WA Indoor 
round (18m) individuāli un komandām (viena 
distance = 30 šāvieni = 1 stunda). 

● Individuāli šāvēji sacenšas vienas 
stundas/distances ietvaros ar katra 
šāvēja labāko uzrādīto rezultātu. 

● Komandas sacenšas šaujot 24 stundas 
/ distances ar komandas kopējo 
rezultātu. 

● Komanda tiek veidota no 2-4 loka 
šāvējiem ar vienādiem lokiem - 
rekursīvie loki (R), kompaktloki (C), neaprīkotie loki (B) un tradicionālie loki (T).  

● Komanda var brīvi izvēlēties komandas nosaukumu, tas nedrīkst būt rupjš vai aizskarošs 
un nepārsniedz 30 zīmes. Specbalva interesantākajam un radošākajam komandas 
nosaukumam (aizklātā balsošanā varēs piedalīties ikviens sacensību dalībnieks). 

● Komandā var iekļaut ne vairāk kā vienu dalībnieku jaunāku par 14 gadiem.  
● Komanda var sastāvēt no jebkura dzimuma šāvējiem. 
● Minimālais stundu/distanču skaits, kas jāizšauj katram komandas dalībniekam ir 4, 

maksimālais - nav noteikts.  
● Šaušanas laiks vienai sērijai (3 bultām) - 90 sekundes (1,5 min).  
● Rekursīvajam un kompaktlokam dalītais 40cm mērķis, neaprīkotajam un tradicionālajam 

lokam pilnais 40cm mērķis.  
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● Šāvēju maiņa vienas distances vidū ir pieļaujama tikai tehnisku problēmu gadījumā, par to 
informējot tiesnesi. Šīs stundas/distances rezultāts netiek iekļauts individuālajā cīņā, bet 
tiek summēts komandas cīņā. 

● Piešaude notiks visu diennakti paralēli šaušanai distancē uz atsevišķi novietotiem un 
atzīmētiem vairogiem. 

 

Vadība 

Sacensības organizē SK “Curland” sadarbībā Latvijas loka šaušanas klubiem un Priekules sporta 
centru. Galvenais tiesnesis - Agate Zālīte (Republikas kategorija). 
 

Uzvarētāju noteikšana 

Uzvarētājus komandās nosaka pēc lielākā rezultāta 24 distanču summā. Individuāli uzvarētājus 
nosaka katrā loku grupā abos dzimumos pēc rezultāta vienā distancē (stundā). Vienāda rezultāta 
gadījumā shoot-off pēc WA noteikumiem par pirmajām 6 vietām individuāli un pirmajām 3 vietām 
komandās (katrs komandas loceklis šauj vienu bultu, ieskaitīta tiek tuvākā bulta centram nevis 
summa, jo komandas dalībnieku skaits var atšķirties). 
 

Apbalvošana 

Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. 
 

Dreskods 

Sporta zālei piemērots apģērbs un slēgta tipa sporta apavi, aizliegta kamuflāža apģērbā 
(kamuflāžas krāsas loks ir atļauts un loka šaušanas inventārs). Ielas apavos zālē ieeja stingri 
aizliegta! 
 
Sacensību programma  

Sestdien 
9.00 - 11.45 Piešaude, reģistrācija, tehniskā komisija 
11.45 - 12.00 Atklāšana 
12.00 Sacensību sākums (pirmā distance) 
Svētdien  
12.00 Šaušanas beigas 
12.15 Shoot-off (ja nepieciešams) 
~13.00 Apbalvošana 
 
Programma var tikt mainīta ņemot vērā dalībnieku skaitu un sacensību gaitu. 



Finansēšana 

Sacensību organizēšana tiek segta no SK “Curland” līdzekļiem un sacensību dalībnieku dalības 
maksām.  

● Dalības maksa - 75 € no komandas 
 

Pirmpieteikumi 

Pieteikšanās sacensībām notiek no 1 Feb 2018 plkst. 12.00 līdz 16 Mar 2018 vai pirmajām 44 
komandām (11 vairogi). 

● Reģistrācijas forma 
● Dalībnieku saraksts 

 
Pieteikumi 

Dalībnieki piešaudes laikā iziet tehnisko komisiju, ar parakstu apstiprina savu apmierinošo 
veselības stāvokli, parakstās par šaušanas drošības noteikumu zināšanu un ievērošanu. Personu 
līdz 14 g.v. vietā parakstās pilnvarotā persona. 
 

Organizators 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 citu, 
organizatoram iesniegto, informāciju. 
 
Kontakti 

● Dalībnieku saraksti un rezultāti - Agate (agate@archery.lv, +371 29873991) 
● Zāle, vairogi - Mārtiņš (sk.curland@gmail.com) 
● Papildus informācija par Priekuli, nakšņošana, ēdināšana - Dace Lēvalde (+ 371 

26197185) 
 

Par Priekules sporta halli 
 
Aerobikas zālē būs pieejamas vietas atpūtai (uz saviem matračiem), sporta centrs ir piemērots 
sportistiem ratiņkrēslos (lifti, WC).  
Sestdien no 11.00-20.00 un svētdien no 8.00-15.00 sporta centrā darbosies kafejnīca. Bezmaksas 
dzērieni būs pieejami visu diennakti (karsts un auksts ūdens, tēja, kafija). 
 

Nakšņošanas iespējas 
● Viesu nams "Mūsmājas" (16 vietas) 
● Jauniešu māja “Priekule” (32 vietas, 6-7 € par personu) 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/17hwcm8_fIA7e9nmY36sMeMk9IcGvmJC4pSSW5syWtM4/edit?usp=sharing
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