
Latvijas Apvidus loka šāvēju čempionāts telpās  
LIAC 2019* 

 
NOLIKUMS 

 
Mērķis un uzdevumi. Izcīnīt Latvijas apvidus loka šaušanas čempionu titulus telpās, uzlabot 
personīgos un valsts rekordrezultātus. Veicināt tautas sporta attīstību loka šaušanā. 
 
Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks vingrinājumā 2x IFAA Indoor Round (2 distances, 6 sērijas 
pa 5 bultām sērijā = 60 šāvieni) visās IFAA noteiktajās loku klasēs un vecuma grupās. Indoor round 
1-punkta vai 5-punktu mērķi var brīvi izvēlēties, bet nedrīkst mērķa veidu mainīt sacensību gaitā, 
veterāni, pieaugušie, jaunieši - 20y (18,3m), bērni - 10y (9,15m).  
 
Vieta un laiks. Sacensības notiks 2019.gada 13.janvārī Grobiņas Sporta centrā, M.Namiķa ielā 2b, 
Grobiņā.  
 
Dalībnieki. Sacensības ir atklātas un tajās var piedalīties visu valstu sportisti. 
 
Vadība. Sacensības organizē SK “Curland” sadarbībā ar SK “AiM Archery”, LLŠF Apvidus loka 
šaušanas darba grupu un Grobiņas sporta centru. 
 
Sacensību programma **  

10:00-10:30 Reģistrācija. 
10:30-11:00 Piešaude  
11:00-11:15 Sacensību atklāšana. 
11:15-14:00 Šaušana vingrinājumā IFAA Indoor round (60 š.) 
14:00-14:30 Pārtraukums 
14:30-17:00Šaušana vingrinājumā IFAA Indoor round (60 š.)  
17:30 Sacensību noslēgums un apbalvošana.. 
 

Pirmpieteikumi. Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 6.01.2019. plkst. 24.00 SK Curland, LLŠF 
mājas lapā vai forumā ievietotajā reģistrācijas formā, apstiprinot dalību ar maksājuma veikšanu. 
Maksimālais dalībnieku skaits - 100. 
 

● Reģistrācijas forma 
● Dalībnieku saraksts, izloze pa vairogiem/šaušanas grupām un rezultāti 

 
Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no SK “Curland” līdzekļiem un sacensību 
dalībnieku dalības maksām. 
Dalības maksa jāpārskaita uz SK Curland bankas kontu LV84HABA0551040908158 (AS Swedbank, 
rēgistrācijas Nr. 40008224352, maksājuma mērķis “LIAC2019, vārds uzvārds, loka stils”) līdz 
6.01.2019. Ja līdz noteiktajam laikam maksājums nav saņemts, dalība sacensībās var tikt atteikta. 
Atsakoties sacensībām līdz 06.01.2019 dalības maksa tiek atmaksāta ieturot tikai bankas komisijas 
izmaksu apmēru. Atsakoties no 20.12.2018. līdz 6.01.2019. tiek atmaksāti 50%.Pēc 6.01.2019 
dalības maksa netiek atmaksāta. 

https://maps.google.com/?q=M.Nami%C4%B7a+iel%C4%81+2b,+Grobi%C5%86%C4%81&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=M.Nami%C4%B7a+iel%C4%81+2b,+Grobi%C5%86%C4%81&entry=gmail&source=g
https://goo.gl/forms/pa3fOtnKB9YoWicB2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i8XiB_h2-slQU_MQnaXd-_kF0o2Pe32AOcXEr_QbQ2A/edit?usp=sharing


Dalībnieki maksā:  
● Reģistrējoties no 24.11.2018. plkst.12.00 - 20.12.2018. -  pieaugušie 20 EUR, veterāni, bērni 

un jaunieši - 10 EUR 
● Reģistrējoties 20.12.2018.- 6.01.2019. plkst. 24.00 - pieaugušie - 30 EUR, veterāni, bērni un 

jaunieši - 15 EUR 
● Sākot ar otro ģimenes locekli dalības maksa - 10 EUR 
● Sākot ar ceturto ģimenes locekli - bez maksas 
● Ja iepriekšējā dienā piedalījies Seeburgas stopā un reģistrējies līdz 31.12.2018, dalības 

maksa 10 EUR, veterāni, bērni un jaunieši - 5 EUR 
● Dalībnieks ir reģistrējies brīdī, kad tiek saņemta dalības maksa kontā. 

 
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. 
 
Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc lielākā rezultāta 2x Indoor Raunda summā. Vienāda 
rezultāta par godalgotajām vietām gadījumā tiek šauts shoot-off pēc IFAA noteikumiem - 3 sērijas ar 5 
bultām no 20y (bērniem 10y), ja rezultāts ir neizsķirts, tiek skaitīts “X” skaits, ja vēl joprojām ir 
neizķirts, tiek šauts pa vienai bultai līdz tiek noteikts uzvarētājs. Pārējās nosaka kā dalītas vietas. 
YA un V vecuma grupas var tikt pievienotas pieaugušo grupām atbilstoši loka veidam un dzimumam, 
bet apbalvošana un rekordi tiek skaitīti attiecīgajā loka stilā. 
 
Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām.  
 
Dreskods. Sporta zālei piemērots apģērbs un slēgta tipa sporta apavi. Ielas apavos zālē ieeja stingri 
aizliegta! 
 
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. 
 
Kontaktinformācija:  

● Galvenais organizators, vairogi - Mārtiņš Vītols, sk.curland@gmail.com 
● Dalības maksas - Dace Lēvalde - tālr. 26197185 
● Dalības maksas - Kaspars Luters - tālr. 29255634 
● Reģistrācija, dalībnieku saraksti - Agate Zālīte, agate@archery.lv  

 
____________________________ 

 
* Ievērojot IFAA tradīcijas, sacensību nosaukums angliski tiek veidots no 4 burtiem un sacensību gada 
LIAC 2019 - Latvian Indoor Archery Championships (WIAC - World Indoor Archery Championships, EFAC 
- European Field Archery Championships utt.) 
** Organizatoram ir tiesības mainīt programmu ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu un sacensību gaitu. 

mailto:sk.curland@gmail.com
mailto:agate@archery.lv





