
NOLIKUMS 

Loka šaušanas treniņsacensības centralitātes attīstīšanai 

„Pofig visi vīrusi!” 

1. Mērķis un uzdevumi. Darīt vismaz kaut ko. Attīstīt loka šāvēju centralitāti, uzturēt 

sacensību garu, dot iespēju sacensties visiem, kas to vēlas. 

2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir attālinātas, atklātas un tajās aicināti piedalīties visi 

gribētāji. “Šaušana” notiek ar šautriņām (darts) pa 40cm pilno mērķi no 2m distances. Mērķa 

augstums no pamatnes (grīdas) 130-135cm. Divas distances ar 12 sērijām katrā. Sērijā 3 

šautriņas, MAX laiks 60 sekundes sērijai. Sievietes, vīrieši atsevišķi (pārējie izvēlas, kurai 

grupai jūtas tuvāki), trijās vecuma grupās – līdz 12 g.v., 13-19 g.v., 20 un vairāk. 

3. Vieta un laiks. Katrs dalībnieks savā uzturēšanās (treniņnodarbību) vietā, no 30.marta līdz 

3.aprīlim (1.aprīlī uzrādītie (iesūtītie) rezultāti netiks ieskaitīti. HA, HA!). 

4. Vadība. Loka šaušanas sporta klubs AMAZONES. 

5. Sacensību programma.  

30 minūtes – iesildīšanās 

60 minūtes – vingrinājuma izpilde 

10 minūtes – rezultātu nosūtīšana uz E-pastu Lkauss@apollo.lv 

6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no dalībnieku un organizatora personīgiem 

līdzekļiem. 

7. Pieteikumi. Dalībnieki piesakās iesūtot savu rezultātu Excel formātā līdz 3.04.2020., 

plkst.24:00. Paraugs -  

8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta summā, vienāda 

rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem pretendents, kuram lielāks rezultāts atsevišķi distancē, 

ja tie vienādi, skaita trāpījumus 10-niekā, ja tie vienādi, skaita trāpījumus 9-kā utt. 

9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar virtuālām balvām. 

10. Dreskods. Dalībnieku apģērbs un apavi pēc paša ieskatiem. Vēlama dalībnieka fotogrāfija 

cīņas laikā. 

Organizators brīdina – publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, 

uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto rezultātu, disciplīnu, kurā startējis, 

iespējams arī citu organizatoram iesniegto informāciju un ir tiesīga veikt dalībnieku testēšanu 

ar alkometru, bet to fiziski nevarēs veikt... HA, HA! 

Punkti Nr.5 un Nr.9 var tikt mainīti atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita. Par 

citām izmaiņām, ja nepieciešamas, lemj organizator pamatojoties uz iesniegumu skaita. 

Atbildīgā persona – Eduards Lapsiņš 29266088 
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