
NOLIKUMS 

Latvijas čempionāts loka šaušanā 

1. Mērķis un uzdevumi. Dot iespējas Latvijas atlētiem piedalīties loka šaušanas sporta 

sacensībās, kas organizētas balstoties uz Olimpiskajiem pamatprincipiem. Izcīnīt 

Latvijas čempiona titulus, apzināt Valsts izlases gatavību, uzlabot personīgos un Valsts 

rekordrezultātus. Saglabāt tradīciju Olimpiskā loka klasē šaut vingrinājumu FITA-2 

(2X1440 Round). Popularizēt un sekmēt loka šaušanas attīstību Latvijā, veicināt 

līdzcilvēku iesaistīšanos sporta aktivitātēs, motivēt loka šaušanas sporta klubus atbalstīt 

loka šaušanas sportu. 

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas, individuāla vērtējuma, pieaugušajiem, 

vīriešiem un sievietēm atsevišķā konkurencē, Olimpiskā (R), kompaktloku (C), 

neaprīkoto (B) un tradicionālo (L) loku klasēs. Loku klasē, kurā ir 4 vai mazāk 

dalībnieki - sievietes un vīrieši startē vienā konkurencē. Vingrinājumi: R lokam - 

2X1440 Round, 90/70m Round, 70/60m Round, 50m Round un 30m Round, C un B 

lokiem – 2X50m Round, L lokam – 2X30m Round.  

Dalībniekiem ir atļauts startēt atsevišķos vingrinājumos vai vairākās loku klasēs 

(Round 90; Round 70; Round 60; Round 50 un Round 30). 

3. Vieta un laiks. 2018.gada 8.-9.septembris, SK AMAZONES loka šaušanas sporta 

bāzē "Pļava" (Babītes novads, Salas pagasts, mājas "Babītes", lielceļa A10 (Riga – 

Venstpils) 29km, GPS kordinātes: N- 56.92874, S- 23.73703). 

4. Vadība. Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā ar Sporta Federāciju padomi un 

Latvijas Olimpisko komiteju. Vārdiski tiesnešu kolēģija tiek noteikta sacensību dienā. 

5. Sacensību programma: 

2018.09.07. 

20:00-21:00 – Neoficiālā piešaude treniņlaukumā visām loka klasēm. 

2018.09.08. – startē tikai R loka klase 

9:00-9:45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, iesildīšanās uz treniņlauka. 

9:45-10:00 – Sacensību atklāšana. 

10:00-13:00 – Garās distances 2X90m, 2X70m, viena piešaudes sērija no 90/70m. 

13:00-14:00 – Pusdienas pārtraukums. 

14:00-17:00 – Garās distances 2X70m, 2X60m, viena piešaudes sērija no 70/60m. 

2018.09.09.-startē visas loku klases 

9:00-10:00 – Reģistrācija C, B un L loku klasēm (R loku klasē, kuri nav reģistrējušies), 

tehniskā komisija, iesildīšanās uz treniņlauka. 

10:00-13:00 – Īsās distances 2X50m (L lokam 2X30m), viena piešaudes sērija no 

50/30m. 

13:00-14:00 – Pusdienas pārtraukums. 

14:00-17:00 – Īsās distances 2X30m (C un B lokam 2X50m), viena piešaudes sērija no 

50/30m. 

17:30 – Uzvarētāju apbalvošana. 

6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no sacensību organizatoru 

līdzekļiem. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos (dalības maksa 

20.00EUR par katru loka klasi, ceļa izdevumi, naktsmītnes, ēdināšana, vienota forma, 



apdrošināšana u.c.) sedz komandējošā organizācija vai atlēti individuāli. Dalības maksa 

jāpārskaita uz LLŠF kontu LV31HABA0551037808313 (HABALV22, Swedbank), 

norādot - LATCB18 vārds, uzvārds un loka klase. 

7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas lapā līdz 2018.gada 

1.septembrim Dalībnieki ar reģistrāciju apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, 

ka zin 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.  

8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta. Vienāda 

rezultāta gadījumā skaita 10-niekus, X-sus, 9-niekus utt. 

9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus vingrinājumos apbalvo ar diplomiem un 

medaļām. Latvijas čempiona titulu piešķir labākajam Latvijas pārstāvim un apbalvo ar 

diplomu. 

10. Dalībnieku un oficiālo pārstāvju dreskods. Dalībnieku apģērbam un apaviem 

jāatbilst WA noteikumu prasībām, uz muguras jābūt no attāluma salasāmam uzvārdam. 

Nav atļauts apģērbā iekļaut džinsa un kamuflēta auduma materiālu. Klubu komandas 

dalībnieki atklāšanas un noslēguma ceremonijās ierodas vienotā komandas formas 

tērpā. 

11.Protesti. Protestus rakstiski iesniedz sekretariātā vēlākais 30 minūtes pēc 

apbalvošanas ceremonijas, iemaksājot 50.00EUR drošības naudu. Protesta pozitīva 

lēmuma gadījumā drošības nauda tiek atmaksāta pilnā apmērā. Protestus izskata 

Galvenais tiesnesis saskaņā ar spēkā esošiem sacensību noteikumiem, šo Nolikumu un 

LLŠF apstiprinātajām loku klašu specifikācijām. Protesta noraidīšanas gadījumā 

iemaksātā nauda netiek atmaksāta. 

Punkts Nr.5 var tikt mainīts atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita. Par 

citām izmaiņām (izņemot punktā Nr.2 atrunāto), ja nepieciešamas, lemj klubu pārstāvju 

ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas - izšķirošā ir organizatora 

balss. 

Atbildīgā persona - Eduards Lapsiņš 29266088 


