
 

"Seeburgas stops 2019" 
Nolikums 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 
Uzlabot personīgos un valsts rekordrezultātus. Popularizēt loka šaušanu Kurzemē un Latvijā, 
Parādīt loka šaušanu kā skatītājiem baudāmu sporta veidu šaujot alternatīvās turnīrcīņas un 
iegūt tehniskās iemaņas to organizatoriem. 

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
Sacensības notiek pēc WA aktuālajiem noteikumiem vingrinājumā 18m Round + turnīrcīņas + 
finālcīņas pēc alternatīvās šaušanas metodes Rekursīvo (R), Neaprīkoto (B) loku klasēs - 
SET sistēmā, Kompaktloku (C) klasē - kumulatīvajā sistēmā.  

3. VIETA UN LAIKS 
Sacensības notiks 2019.gada 12.janvārī Grobiņas Sporta centrā, M.Namiķa ielā 2b, Grobiņā. 
https://goo.gl/maps/ZbgKBVwXgn12  

4. DALĪBNIEKI 
Sacensības ir atklātas, tajās var piedalīties visi sportisti atbilstoši loka klasēm pieaugušo 
konkurencē, vīriešiem un sievietēm atsevišķi, kuri līdz pirmpieteikumu iesniegšanas beigu 
termiņam ir uzrādījuši vismaz 2.sporta klases rezultātu attiecīgajā loku klasē (R un C virs 470 
punktiem B virs 436 punktiem vingrinājumā 18m round). Sievietes var startēt vīriešu 
konkurencē attiecīgi reģistrējoties. Ja grupā ir mazāk par 4 šāvējiem, tad dzimumi tiek 
apvienoti. 

5. VADĪBA 
Sacensības organizē biedrība SK “Curland” sadarbībā ar SK “AiM Archery” un Grobiņas 
novada pašvaldības aģentūru “Grobiņas sporta centrs”. Galvenais tiesnesis - Agate Zālīte 
(Republikas kategorija). 

6. SACENSĪBU PROGRAMMA 
9.00 – 10.00 Reģistrācija, piešaude 
10.00 – 10.15 Sacensību atklāšana 
10.15 – 13.00 Šaušana vingrinājumā 18m Round 
13.00 – 14.00 Pārtraukums 

https://goo.gl/maps/ZbgKBVwXgn12


14.00 – 17.00 Turnīrcīņas līdz pusfināliem (ieskaitot) 
18:00 – 20.00 Finālcīņas (alternatīvā šaušana) 
20.30 Apbalvošana. 

7. FINANSĒŠANA 
Sacensību organizēšana tiek finansēta no biedrības SK “Curland” līdzekļiem un dalībnieku 
dalības maksām, kas noteiktas 25.00 EUR apmērā. 

8. PIETEIKŠANĀS 
Pirmpieteikumi tiek pieņemti no 15.11.2018 plkst.20:00 līdz 5.01.2019 24:00 vai max 50 
dalībniekiem  www.curland.lv mājas lapā.  

● Reģistrācijas forma 
● Dalībnieku saraksts 

9. REĢISTRĀCIJA SACENSĪBĀM 
Dalībnieki piešaudes laikā: 

● ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, 
● parakstās par šaušanas drošības tehnikas nosacījumu zināšanu un ievērošanu, 
● Parakstās par atļauju savus datus (vārdu, uzvādu, loka grupu, rezultātus un 

fotogrāfijas) publicēt medijos, sociālajos tīklos un mājas lapās. 

Personu līdz 18 g.v. vietā parakstās vecāki vai pilnvarotā persona. 
 
10. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA 
Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem. Finālcīņas tiks translētas sportacentrs.com! 

11. APBALVOŠANA 
Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. 
Visvairāk pārstāvētās loku klases uzvarētājam specbalva. 

12. DRESKODS 
Sporta zālei piemērots apģērbs un slēgta tipa sporta apavi. Ielas apavos ieeja sporta zālē ir 
aizliegta! Aizliegts kamuflāžas krāsas un raksta apģērbs, loks un loka šaušanas inventārs ar 
kamuflāžas krāsojumi ir atļauts.  

NB! Organizatoram ir tiesības mainīt 6. punktu, ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu 
un sacensību gaitu. 
 

Organizatori: 

● Mārtiņš Vītols - sk.curland@gmail.com 
● Dace Lēvalde - tālr. 26197185 
● Kaspars Luters - tālr. 29255634 
● Agate Zālīte - agate@archery.lv  

http://www.curland.lv/
https://goo.gl/forms/6bPyfeskSsVbFNhp2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iKIgAeWgiO-cf0Nw-0p8jk9AjyA-CuNKQLEbbS6vT4Y/edit?usp=sharing
http://sportacentrs.com/sportacentrs_tv/pilna_spele/29072018-embutes_fieldi_2018_loku_sausanas_sacensi
mailto:sk.curland@gmail.com
mailto:agate@archery.lv





