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NOLIKUMS
Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru 55. sporta spēlēm
loka šaušanā 2018. gada 22. jūnijā     

1. Mērķis. Veicināt veterānu-senioru sporta attīstību Latvijā, popularizējot sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, kas sekmē cilvēka vispusīgu attīstību.
2. Vispārējie noteikumi. 
Sacensības notiks divos apļos, šaujot pa mērķiem pēc WA un IFAA apvienotiem noteikumiem. Ieroču inspekcija pēc IFAA noteikumiem. Čempiona tituls tiks izcīnīts dažādos loka veidos dažādās vecuma grupās, vīriešiem un sievietēm startējot atsevišķās konkurencēs. 
Katrā aplī jāšauj pa IFAA Animal round IV grupas mērķiem no 10y attāluma (3 bultas), pa IFAA hunter round mērķiem no 20y attāluma (5 bultas, katrā mērķī, punkti 5,4,3), pa IFAA Animal round II grupas mērķiem no 30 y attāluma (3 bultas), pa WA 80cm mērķiem no 40y attāluma (5 bultas, punkti 10- 1), pa IFAA 3D Animal round I grupas mērķi no 50y attāluma (3 bultas). Punktus, šaujot pa 3D un Animal round mērķiem, skaita kā Animal round, (20- 10 punkti) visus trīs šāvienus summējot. Lielāks punktu skaits, pārsitot punktu līniju. Katrā aplī 35 šāvieni, kopā 70 šāvieni.
3. Vieta un laiks. Sacensības notiks 2018. gada 22. jūnijā, „Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Sporta kluba tuvumā .
4. Dalībnieki. Sacensībās var piedalīties visi loka šāvēji, kas sasnieguši 40 g. vecumu. Dalījums vecuma un loku veidu grupās:
40- 54 gadi, šaujot ar loku bez tēmēkļa, vīrieši (TK 40) un sievietes (TD40) atsevišķās konkurencēs.
40- 54 gadi, šaujot ar loku ar tēmēkli, vīrieši (K40) un sievietes (D40) atsevišķās konkurencēs.
55 un vairāk gadi, šaujot ar loku bez tēmēkļa, vīrieši (TK55) un sievietes (TD55) atsevišķās konkurencēs.
55 un vairāk gadi, šaujot ar loku ar tēmēkli, vīrieši (K55) un sievietes (D55) atsevišķās konkurencēs.
5. Vadība. Sacensības rīko Latvijas Sporta Veterānu Savienība sadarbībā ar SK „Ķekavas šautra” un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru.


6. Sacensību programma:
11:00-11:45 - reģistrācija, piešaude un tehniskā komisija
11:45-11:55 - atklāšana 
12:00-13:00 - sacensību I aplis
13:00-13:45 - pārtraukums 
13:45-14:45 - sacensību II aplis
15:30 - apbalvošana 
7.  Dalības maksa 15,00 EUR. Ja sportisti uz sacensībām piesakās no pašvaldībām, tad dalības maksu veterānu sporta spēlēm veic tās. Sacensību rītā reģistrācijas laikā sportisti iesniedz novadu pašvaldību apstiprināto dalībnieku pieteikumu. Dalības maksu varēs samaksāt arī reģistrācijas laikā sacensību vietā no personīgiem līdzekļiem.
8. Pieteikumi. Iepriekšējos vārdiskos pieteikumus pēc sacensību nolikumā norādītās formas nosūtīt līdz 15.06.2018. pl. 20:00 interneta vietnē www.lsvs.lv . Saite reģistrācijai norādīta zemāk. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, klubs vai pašvaldība, loka veids un vecuma grupa.
9. Uzvarētāju noteikšana. 
Uzvarētājus nosaka pēc lielākās punktu summas. Godalgotajām vietām vienāda punktu skaita gadījumā notiek papildus šaušana pa IFAA Hunter round mērķi no 20 Y attāluma šaujot ar trim bultām. Vienāda punktu skaita gadījumā tiks šauts ar vienu bultu pa to pašu mērķi. Uzvarētājam tuvākais trāpījums mērķa centram.
10. Apbalvošana. Visu loku veidu pirmās 3 vietas tiek apbalvotas ar diplomiem un medaļām. 
11. Apģērbs. Laika apstākļiem piemērots. Vēlama kluba forma.
12. Sacensības apmeklējušo cilvēku foto un rezultāti tiks publicēti mājas lapā www.lsvs.lv  vai interneta vietnē :sports.kekava.lv 
Galvenais tiesnesis: Juris Novožilovs; e- pasts jurisn@gmail.com
Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.



