
2. nodaļa 

“Kļūsti par bultu” sistēma 

BAREBOW SHOOTING – šaušana ar pliku loku 
Šāda šaušana ir tieši tāda kā tas izklausās. Tā ir šaušana ar loku un bultu bez jebkādām 

mērķēšanas ietaisēm. Ja jūs pievienojat lokam tēmekli, jūs vairs nešaujat ar pliku loku. 

Kāda ir atšķirība šaušanā ar pliko loku un instinktīvo šaušanu? Šāvējiem ar pliko loku ir vairāki 
atskaites punkti – bulta, loka roka, loks, stiegra. Instinktīvā šaušana ir “belzšana un cerēšana”, kad jūs 
vienkārši paskatāties uz punktu kur gribat trāpīt, atvelkat loku un ļaujat bultai lidot, cerot, ka bulta 
trāpīs. Teorētiski, te nav atskaites punktu – ne bulta, ne loks, ne kas cits. Hovards Hills teica, ka ir 
redzējis daudz instinktīvo šāvēju, bet nevienu labu šāvēju. 

Protams, parastākais – un precīzākais – apgalvojums par instinktīvo šaušanu ir, ka vienīgā 
reize, kad jebkurš var izdarīt patiesi instinktīvu šāvienu ir pirmais šāviens. Pēc tam kaut kas, kas 
iemācīts, tiek pielietots mērķēšanas lēmuma pieņemšanai nākošajos šāvienos. Mēs nevaram darīt 
kaut ko, nemācoties no tā. Instinkts, domājams, neprasa domāšanu un treniņu. Tomēr, lai 
pilnveidotos, mēs domājam un trenējamies. Mēs vingrināmies. 

Šaušanas tipu, kas nosaukts par instinktīvu, vajadzētu saukt par momentšaušanu. Jūs 
ieraugāt mērķi un “bing, bing”; tas notiek tik ātri. Bet te ir iesaistīta apzināta apmācība, ja ne reālajā 
šāvienā, tad vismaz treniņos. Pretējā gadījumā, ja jūs bijāt slikts šāvējs sākumā, jūs arī paliksiet slikts 
šāvējs, un vienīgais veids kā jūs varētu būt labs šāvējs, jums par tādu bija jāpiedzimst.  

Dažas šaušanas sistēmas, kas izmantojamas šaujot ar pliko loku, ietver “staigāšanu” pa stiegru 
vai seju, intervāla šaušanu (kas ir ļoti līdzīga Hovarda Hilla “dalītā redzējuma” mērķēšanas metodei, ja 
ne tā pati), un mērķēšanas punktu. Intervāla šaušana un mērķēšanas punkts bieži tiek jaukti viens ar 
otru. Galvenā atšķirība ir tā, ka intervāla šaušanā jūs fokusējaties uz mērķi, ar mērķēšanas punktu – 
te arī ir intervāls, bet daudz lielāks.  

“Staigāšana” pa stiegru un pa seju, un mērķēšanas punkts prasa, lai jūs zinātu attālumu līdz 
mērķim. Ar mērķēšanas punktu – jūs minat attālumu starp mērķi un bultas galu pēdās, labāk nekā 
collās (kā pie intervāla šaušanas). Jūs pat neskatāties uz mērķi, bet uz kādām norādēm uz zemes 
starp jums un mērķi. Tas nav ļoti aizraujoši un acīmredzot pilnīgi nepraktiski medībām. “Staigāšana” 
pa stiegru ir pārāk neērta medībām un neatļauta vairākumā sacensību veidos. 

“Staigāšana” pa seju …. Ja man būtu jādara kaut kas cits, nekā tas, ko es daru pašlaik, tā būtu 
“staigāšana” pa seju. Tā ir ātrākā no citām sistēmām. Tā ir kaut kas apgriezts intervāla šaušanai, tajā 
jūs paceliet vai pazeminiet enkura roku, lai pieskaņotos šaušanas attālumam tā vietā, lai paceltu uz 
augšu vai nolaistu uz leju loka roku intervāla šaušanā. Jo tuvāk mērķis, jo augstāk uz segas 
novietojas enkura roka. Tas ir tāpat kā regulējot aizmugurējo tēmekli šautenei.  

Grāmatas apakšvirsraksts saka “MODERNĀ plikā loka šaušanas māksla”. Tā ir tas, ko mēs 
mācīsimies, kopā ar izskaidrojumu kā un kādēļ tā ir attīstījusies, kādēļ tā ir moderna metode un ar ko 
tā atšķiras no vecākām šaušanas metodēm, ko attīstījis un slavenas darījis Hovards Hills.  

Ir ievērojams pārpratums par Hovarda Hilla šaušanas metodi. Es esmu daudz reizes dzirdējis 
sakām, ka Hovards Hills bija labākais instinktīvais šāvējs, kāds vien ir dzīvojis. Hovards Hills nebija 
instinktīvais šāvējs. Viņš bija intervāla šāvējs. Viņš to sauca par “dalītā redzējuma” mērķēšanas 
metodi. Tas nav nekas vairāk kā būt gatavam turēt skatienu fokusētu uz punktu, kur gribam trāpīt, tajā 
pat laikā zināt, kur novietot bultas galu attiecībā pret mērķējuma punktu. Es būtībā daru to pašu, 
izmantojot moderno tehnoloģiju un materiālu dotās iespējas, kas nebija iespējamas Mr. Hillam. 

 



 

KĀ VEIKT MODERNU PLIKĀ LOKA ŠĀVIENU 

Daudz ir rakstīts un diskutēts par “pareizu” šaušanas formu. Loka šaušanas forma, ciktāl es ar 
to nodarbojos, ir bultas trāpīšana “vērša acī” un nav svarīgi, kā tas notiek. Un, galu galā, tas ir tas, ko 
mēs meklējam.  

Vairākumam no mums, kas šauj ar pliko loku, nodarbošanās numur 1 ir medības, nevis 
šaušana ar loku un bultu. Mēs augstāk vērtējam  medības ar loku un bultu. Mūsu atzītais loka un 
bultas stils ir plikais loks. 

Mēs gribam jums parādīt un pastāstīt kā “uzbūvēt” visu šāvienu, bet viss ko mēs reāli varam 
pabeigt, ir dot jums vadlīnijas. Mēs varam jums dot vispārējus pamatprincipus, kas jums būtu jādara, 
lai šautu šādā stilā, bet, mācību procesā un eksperimentējot, jūs to pielāgosiet sev un smalki 
saskaņosiet, lai pielāgotu savam ķermeņa stilam un priekšrocībām.  Mēs visi esam uzbūvēti dažādi, 
un katram no mums ir  kas patīk un kas nepatīk. Jums būs jāatrod, kas jums der. Piemēram, stāja, ko 
es rekomendēju, šķiet, der vairākumam cilvēku, bet tā var nederēt pilnīgi visiem.  

 

 

STĀJA 
Izdarīt šāvienu ar loku ir tāpat kā veikt metienu basketbolā vai sitienu golfā vai beisbolā. JUMS 

JĀVEIDO ŠĀVIENS, SĀKOT NO ZEMES AUGŠUP. Tādēļ, kā es mācu „no zemes augšup”, es mācu 
stāju, it kā jūs pielavītos medījumam. Iedomājies, ka mērķis ir īsts dzīvnieks, kuram jūs mēģinātu 
pielavīties, un jums jābūt gatavam apstāties un šaut ātri, ja nepieciešams, un vienmēr precīzi. Tā ir 
pozīcija, kur jāatrodas jūsu pēdām, kad šaujat ar angļu loku no tradicionālas medību stājas. Tas 
vienkārši nozīmē, ka labās rokas šāvējam kreisā kāja būs priekšā, bet kreilim – labā kāja priekšā. 

Svara sadalījumam jābūt centrētam, vienādi sadalītam uz abām pēdām. Šādā gadījumā jums, 
pirmkārt, ir stabila platforma no kā šaut un, otrkārt, daudz ērtāk izdarīt pagriezienu, sekojot kustīgam 
medījumam vai mainot mērķi, vai jebkurā citā gadījumā, ja nepieciešama kustība. Jūsu pēdām jābūt 
plecu platumā. Aizmugurējās kājas arkai (pēdas pacēlumam) jābūt precīzi vienā līnijā ar loka stiegru, 
pleciem, bultu, loka roku un taisnā līnijā uz mērķa centru. Priekšējā pēda ir nost no līnijas uz mērķi, 
bet vērsta uz mērķi. Pievērsiet uzmanību attēlam nākošajā lappusē. 

Ar pareizu stāju jūsu atvilciena rokas elkonis, pie pilna atvilciena, būs tieši virs labās kājas 
pēdas arkas (labās rokas šāvējiem). Tādēļ es to saucu par enkura pēdu. 

Pagriešanās? Ja mērķis kustas no labās uz kreiso pusi, es pagriežos uz kreisās (priekšējās) 
pēdas. Ja mērķis kustas no kreisās uz labo pusi, es pagriežos uz aizmugurējās pēdas. Tas ir 
vieglākais, drošākais veids kā saglabāt līdzsvaru ar maksimālu manevrētspēju. Atcerieties, ka es 
esmu labās rokas šāvējs. Ja jūs esat kreilis, dariet visu pretēji. 



 • Laba, pastāvīga šaušanas forma nozīmē salikt visas lietas kopā no zemes augšup. Atcerieties, ka katrs mēs esam 
fiziski atšķirīgi, bet, ja jūs esat apguvis pamatus, jums vajadzēs precīzi noregulēt jūsu personīgās vajadzības un 
priekšrocības. Šis ir atbalstpunkts tam, kas sekos šajā nodaļā, plus individuālie uzņēmumi ar dažādu soļu skaidrojumu. 

 

ĶERMEŅA STĀVOKLIS 
Es nestāvu taisni, ne arī sasprindzinu savas locītavas. Šis ieradums ir jāiemācās manai „kļūsti 

par bultu” sistēmai. 

Ja jūs stāvat taisni, jūs tiecaties sasprindzināt spēkus vairāk, it kā šautu ar kompaktloku, un tas 
nestrādā ar šo šaušanas metodi. Cits iemesls, kādēļ nestāvēt taisni ir dabūt jūsu plecus, loka roku, 
visu, cik iespējami taisnā līnijā ar mērķi, un arī dabūt bultu cik iespējams cieši un tieši zem jūsu 
acs. Tajā pat laikā, ja jūs dabūsiet bultu par augstu – bultas galu pārāk cieši pie acs – jūsu stiegras 
roka un elkonis būs par augstu, leņķī uz augšu, kas izsauc kontroles zudumu. Pacelta atvilciena roka 
nav vēlamajā elementu rindā un aizkavē jūsu muskuļu pareizu darbību. Analogi, ja jūs mēģinat vilkt 
virvi, vai jūs labāk velkat, rokas paceļot līdz ausīm, vai zemāk, krūšu līmenī? Uzvilkta loka kontrole ir 



tas pats; stiprāku loku jūs varat nespēt to atvilkt.  

Es saliecu mazliet ceļus. Kreisais celis būs saliekts nedaudz vairāk nekā labais, jo es esmu 
labās rokas šāvējs. Tā kā mana ķermeņa augšdaļa ir nedaudz izstiepts un man vajag noturēt pareizu 
līdzsvaru, kreisais celis jāsaliec vairāk nekā labais. Labā ceļa saliekšana arī nāk no medībām, no 
krietni daudz gadījumiem, kad mēs šaujam no platformas kokā. Labāk kā saliekties viduklī, lai iegūtu 
pareizu atvilciena leņķi šāvienam, ir vieglāk - un daudz labāk – saliekt 

 
 
 

• Priekšējais celis nedaudz jāsaliec, šaujot lejup no kokā 
izbūvētas platformas vai uz jebkuru tuvu mērķi. Tas 
palīdz noturēt jūsu plecus, loka roku, utt,. pareizā līnijā. 
NELIECIES jostas vietā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nedaudz ceļus, noturot jūsu ķermeni normālā šaušanas stājā ar rokām un pleciem izvietotiem 
perpendikulāri jūsu ķermenim. Jūs jutīsieties daudz ērtāk, visi jūsu nepazinātie signāli būs kārtībā, 
jūsu atvilciena garums būs pareizs, un jūs izdarīsiet labāku šāvienu. Kad jūs salieksiet priekšējo celi, 
jūs iespējams mazāk novirzīsiet loka roku uz leju. Uz leju pavirzīta loka roka saīsina atvilciena 
garumu un izsauc visāda veida izmaiņas, neviena no tām nav laba. Dariet visu, lai noturētu loka roku 
perpendikulāri ķermenim. 

Ja mērķis ir zemāk par jums, salieciet priekšējo celi, lai sagāztu ķermeni, ja mērķis ir augstāk, 
saliec aizmugurējo celi. Tāpat, ja jūs stāvat uz zemes, šaujot tuvā mērķi, teiksim, 10 soļu attālumā, 
mērķis ir stipri zem jums, jums nepieciešams saliekt priekšējo celi. Bet mērķos 20, 30 soļu attālumā 
un lielākos, jums nevajadzēs speciāli saliekt kājas ceļos.  
 

ELPAS KONTROLE 
Tas, kas jums jācenšas darīt, ir pazemināt smaguma centru. Saliecoties ceļos, mēs jau to 

nedaudz darām. Austrumnieki tic, ka dvēsele ir centrēta vēderā, tādēļ Zen meistari māca studentiem 
elpot, atbrīvojot diafragmu un izplešot vēderu, nevis krūtis. (Tādā veidā elpo arī dziedātāji.) Vai nu tas 
patiešām pazemina smaguma centru vai nē, bet tas palīdz. Jums ir sajūta, ka pazeminātais 
smaguma centrs dod jums labāku līdzsvaru. Kad jūs sasniedzat enkura punktu, turpiniet vilkt, virzot 
elkoni atpakaļ. Daudzi cilvēki šajā punktā pārtrauc atvilcienu, bet tas nav pareizi. Ja jūs tā darīsiet, 
jūsu stiegras rokas elkonis veidos gandrīz taisnu leņķi pret stiegru. Jums jāiesaista muguras 
muskulatūra darbībā. Tie palīdzēs atvilkt jūsu elkoni vienā līnijā ar bultu un mērķi. 

Te ir otrais labums, kas notiek, kontrolējot vēdera elpošanu. Kad viss ir sakārtots vienā līnijā ... 
elkonis ir atpakaļ un jūs turpiniet atvilciena spriedzi (jūs nebeidzat stiegras atvilkšanu) ... ieelpojiet 
vairāk, lai piepildītu plaušas. Tad atļaujiet gaisam, kuru jūs turat zemu (vēderā), ieplūst jūsu krūtīs. 
Jūsu krūtis paplašināsies, paspiežot jūsu stiegras roku nedaudz atpakaļ. Muguras muskuļi velk jūsu 
stiegras roku atpakaļ, krūšu muskuļi jūt it kā tie spiestu stiegras roku atpakaļ. Tas palīdz jums turpināt 
stiegras atvilcienu ... kaut tikai nedaudz, bet pietiekoši, lai turpinātu pozitīvu kontroli. Jūs sasniedzat 
tīru atlaišanu. Tas novērsīs stiegras raušanu, palīdzēs loka rokai kļūt noturīgai kā klintij. 

Tā ir atšķirība starp lielisku šāvienu un labu šāvienu. 
 



 
 
 
 
 
•Stingra loka roka ir būtiska labai 
šaušanai. Tā izveidos maksimāli labu 
šaušanas stāju un piedos nelielas 
kļūdas citās šaušanas procesa 
sastāvdaļās, kad jums ir „melnā” diena. 
Labākais veids kā attīstīt domu par 
stingru loka roku ir domāt „NOENKURO 
loka roku”. Pareizam loka roktura 
projektam vajadzētu noturēs jūsu loka 
roku vienmēr tajā pat pozīcijā, šāvienu 
pēc šāviena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOKA ROKA UN PLAUKSTA  
Katrs pievērš lielu uzmanību, noenkurojot atvilcienu, bet jums jānoenkuro arī loks. Jums jātur 

loks uz mērķi, kamēr jūs mērķējat, kamēr atlaižat bultu un arī pēc atlaidiena. Ja jūs rausiet stiegru, 
atlaižot šāvienu, jūs arī „nometīsiet” loka roku. Ir iespējams izdarīt sliktu atlaidienu un tikt ar to tālāk, jo, 
ar uz mērķi noenkurotu roku, bulta joprojām lidos, lai trāpītu mērķī. 

Kā satvert loku?  Atgriežamies pie loka enkurošanas. Hovards Hills savā grāmatā „Medību 
grūtais ceļš” saka, ka loks jātur kā spīlēs. Cilvēki to saprot, ka lokam jābūt „nāvīgā” satvērienā. 

Es neticu, ka viņš tā to domājis. Es domāju, ka viņš domāja noenkurot loku un turēt loku uz 
mērķi it kā tas būtu spīlēs, nevarētu izkustēties. 

Kas patiesībā attiecas uz to, kā turēt loku, loka taisītājam pašam jābūt gatavam izveidot rokturi 
tādā veidā, ka jūs varēsiet turēt loku pareizi, atkarībā no tā kā loks ir veidots (tillered) un kā ar to 
paredzēts šaut. Loka rokturim jābūt izveidotam tā, lai tas spiež uz jūsu plaukstu vienmēr vienādā 
satvērienā. Labākais, ko mēs varam cerēt, lai tas vērpjas vienādi katrā šāvienā. Rekurvji un 
kompaktloki var būt aprīkoti ar stabilizatoriem, lai minimizētu vērpšanās darbību, bet garais loks nē. 

 
 

• Tvēriens ar zemu plaukstas locītavu rada 
spiedienu no loka roktura caur jūsu plaukstu, tieši 
rokas kaulos. Šādi spiediens ir mazāks nekā ar 
augstu plaukstas locītavu. Atcerieties pielietot vaļīgu 
satvērienu, ciešs roktura satvēriens rada problēmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Man patīk satvēriens ar zemu plaukstas locītavu. Tas veicina spēka pielikšanu vienā līnijā ar 
plaukstas „dzīves līniju”, caur jūsu rokas centru, kur izvietojas galvenie kauli. Tas man dod labāku loka 
kontroli. Tas arī noņem spriegumu no plaukstas locītavas muskuļiem. Precīza spēka pielikšanas vieta 
loka rokā ir tieši īkšķa pamatne plaukstā. 

Divi galvenie ieguvumi no zema plaukstas tvēriena ir:  

1) Labāka loka kontrole; 

2) Vienāds atvilciena garums. 

Es nelietoju ciešu satvērienu, bet tikai nedaudz, lai noturētu loku pēc atlaidiena. Es 
NESASPIEŽU rokturi. Ja rokturis ir satverts pārāk cieši, jums veidojas sasprindzinājums loka rokā, 
radot lielāku iespēju izkustināt loku, atlaižot stiegru. Roka var pārvietoties uz augšu, uz leju vai sānis, 
jūs to nezinat. 

Ciešam satvērienam it vēl viens trūkums - tas „velk ārā dzīvību”, kad jūs šaujat. Šis – rokas 
trieciens uz loku – ir kaut kas tāds, par ko cilvēki visu laiku runā, jo ir dzirdējuši, ka angļu garais loks, 
šķietams, spējīgs „izgriezt plombas no jūsu zobiem”. Drīzāk kā tikt izliedētam lokā, viss trieciens iet 
tieši jūsu loka rokā, plaukstā un tās locītavā. Neviens jebkad nevar pilnībā to atzīt par pareizu vai pie 
tā pierast, un tas noteikti nav kas tāds, ko jūs jebkad augstu novērtēsiet.    

Gandrīz vienmēr „nāvīgu” loka tvērienu pavada slēgts elkonis, tad nav kustības uz priekšu, nav 
lokanības rokā atlaidiena brīdī. Kad roka ir slēgta taisni, jūs izveidojat skaistu cauruļvadu visam 
triecienam, lai tas aizskrietu līdz jūsu zobiem. Pie nedaudz saliekta elkoņa jūsu muskuļi strādā kā 
trieciena amortizatori. 

Manas loka rokas elkonis griežas ārā no ceļa (out of the way), bet tas nav slēgts. Kad jūs 
šaujat ar atklātu stāju, jūs redzēsiet, ka ir grūti slēgt elkoni. Jūs spiežat tālāk uz mērķa pusi, mēģinot 
iztaisnot  loka roku,  cik jūs varat bez elkoņa slēgšanas. 

Šis ir cits iemesls, lai saliktu visu uz taisnas līnijas. Ja jūs veidojat ciešāku stāju, abas pēdas 
novietotas šaurāk nekā 90 grādu leņķī pret bultu – stāju, kāda vairāk piemērota kompaktlokam vai 
citam lokam ar mērķēšanas sistēmu – jums gribēsies iztaisnotu elkoni. Tas jūs vairāk izstieps, 
nedaudz sašaurinot jūsu stāju un, iespējams, radot atbrīvošanas problēmas.  

Ja jūs ejat citu ceļu un jums loka roka ir par daudz saliekta, vai par daudz atvērta stāja, jūsu 
muskuļi drīz piekusīs un jūs zaudēsiet kontroli.. 

Protams, palīdz, ja daudz šaujam, tajā laikā audzējam šaušanas muskuļus.  
 

 
 
 
• Manas loka rokas elkonis griežas ārā no ceļa (out of the way), bet tas 
nav slēgts. Kad jūs šaujat ar atklātu stāju, jūs redzēsiet, ka ir grūti slēgt 
elkoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOKA PLECS 

Abiem pleciem jābūt paralēliem ar līniju atvilciena elkonis – acs –bulta - loka roka – mērķis. Tas 
nodrošinās, ka spiediens uz jūsu loka plecu vienmēr būs tajā pat taisnā līnijā, īpaši, ja jūs lietojat spēcīgu 
loku. Ja jūsu stāja būs pārāk atvērta, spiediens uz jūsu loka plecu pārvietosies no taisnās līnijas uz 
priekšu, spiežot jūsu plecu atpakaļ, prom no pareizās līnijas. Raujot uz augšu jūsu plecu, faktiski izraisa 
visus šāvienus fiziski neizdevušos.  

Loka pleca poza atkarājas arī no jūsu loka ar kuru jūs šaujat – vai tas ir izgatavots šaušanai ar 
zemu, vidēju vai augstu plaukstas locītavas tvērienu. Daži tradicionālie loki ir ar augstu plaukstas 
locītavas tvērienu, jo lielāks noturēšanas spēks, jo lielāka piepūle uz plaukstas muskuļiem nekā šāvējs 
var izturēt jebkuru laika sprīdi. Kā sekas šim spēku pārtēriņam būs kontroles zudums. Lokiem ar vidēju 
vai zemu plaukstu ir taisnāka spiediena līnija uz plaukstas dzīslām un kauliem, roku un plecu un 
mazākas piepūles jūsu plaukstas muskuļiem. Ar augstu plaukstas tvērienu ir mazāka loka kontrole, jo 
muskuļi, kam jānotur augsts plaukstas stāvoklis, piekūst. 

 
 
 

• Abiem pleciem jābūt paralēliem ar 
līniju atvilciena elkonis – acs – bulta – 
loka roka – mērķis. Tas nodrošinās, 
ka spiediens uz jūsu loka plecu 
vienmēr būs tajā pat taisnā līnijā, 
īpaši, ja jūs lietojat spēcīgu loku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enkurpunkti mainās katram individuāli. 
Atšķirīgu enkurojuma punktu izsauc dažādie 
fiziskie raksturi, dažādas galvas formas un 
dažādas personiskās priekšrocības. Tomēr ir 
kopējs mērķis – dabūt bultu tiešā līnijā ar 
mērķējamās acs zīlītes centru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENKURS 

Pirms ķeramies pie šīs nodaļas, ļauj man izteikt vienu vilšanos. Tā manī rada izbrīnu. Cilvēki, 
kuri ir zinoši loka šāvēji, kuri ir sportā gadiem ilgi, nez kāda iemesla dēļ jūt, ka, ja viņi paņems rokās 
tradicionālo loku, tad visas loka šaušanas iemaņas viņiem vējā. Es dažreiz brīnos, ka tas tad kļūst 
par neatņemamu un viegli pieejamu attaisnojumu nolikt tradicionālo loku un teikt „Eh, es nevaru 
pašaut ar šo draņķi”, un atgriezties pie viņu cita šaujamrīka. 



Tātad …. 

Es šauju ar stiegru uz trīs pirkstu tālākajām locītavām. Es šauju dalītu pirkstu stilā, viens 
pirksts virs bultas, divi apakšā. Es centrālo pirkstu novietoju pie mutes kaktiņa. Patiesībā, teikt „mutes 
kaktiņā” nav īsti pareizi, jo lūpas var kustēties, kas nozīmē, ka enkurs pret mutes kaktiņu var būt 
nestabils. 

Enkurojums pret atklātu augšžokļa zoba galu ir jūsu stabilākais enkurs. Tā kā 
apakšžoklis var kustēties, enkurojums pret apakšžokļa zobu arī var dot nestabilu enkurojumu. 

Centrālā pirksta naga augšējā mala skar atklāta zoba galu vai mazā dzerokļa zoba (otrais 
atpakaļ no acu zoba) asu šķautni, tāds ir mans enkurojums. 

Enkurs mainīsies katram individuāli. Katram šāvējam to vajag aptvert un saprast. Atšķirīgu 
enkurojuma punktu izsauc dažādie fiziskie raksturi, dažādas galvas formas un dažādas personiskās 
priekšrocības. Tomēr kopējs mērķis ir – dabūt bultu tiešā līnijā ar mērķējamās acs zīlītes 
centru. 
 
 
 
• Ar enkurpunktu ir saistīts galvas leņķis. Jūsu galvai 
jābūt pareizā pozīcijā, lai jūs varētu skatīties tieši pāri 
bultai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turklāt, taisnā līnijā no atvilciena rokas elkoņa caur bultu uz mērķi. Ja acs ir virs bultas, tas 
nozīmē, ka bulta tiešā līnijā ar mērķējamās acs zīlītes centru. 

Loka šāvēji, kas šauj ar tēmekļiem, bieži skatās caur stiegru, jo loks nav sagāzts, atskaites 
punkts ir stiegras kreisā mala vai labā mala – bet nav svarīgi, kura, ja tikai šāvējs ir konsekvents – 
tas nozīmē, loks tiek turēts vertikāli. Bet tradicionālā loka šāvēji nevar. Mums vajag novietot 
mērķējamo aci tieši virs bultas, lai mēs būtu tieši līnijā. Tā kā mūsu loks jāsagāž, stiegra veidos leņķi 
šķērsām sejai, bet punktam, kur bulta atbalstās pret stiegru ir jābūt tieši zem mērķēšanas acs zīlītes. 

GALVAS LEŅĶIS 

Jūs gribat dabūt jūsu galvu tādā pozīcijā, kas ļauj jums skatīties tieši pāri bultai. Ne mazliet gar 
vienu vai otru bultas malu, bet tieši virs bultas, lai spēka līnija un skata līnija sakristu ar mērķi. 

Sagāziet galvu vienlaicīgi uz priekšu un sānis. Kā minēts iepriekšējās nodaļās – sakārtojiet 
visas lietas uz līnijas savas acs priekšā. 

Es to daru jau tik ilgi, es vairs neapzinos, ka es sagāžu galvu. Jūs ar laiku nonāksiet pie tā.  

Piezīme: Iepriekšējās nodaļas – Ķermeņa stāvoklis, Elpas kontrole, Loka roka un plauksta, 
Enkurs un Galvas leņķis – ir jāiemācās, un jāiemācās labi, lai „kļūtu par bultu”. Kad jūs esat tās 
iegaumējuši, jums paātrināsies šaušanas tehnikas apguve, koncentrējaties vispirms uz stāju un 
tad sekojošo nodaļu „Izvēlies punktu”. 

 
IZVĒLIES PUNKTU 

 



Es zinu, jūs esat dzirdējuši tūkstošiem reižu – „izvēlies punktu”. Tomēr, ar to vien nepietiek. 
Tam punktam ir jābūt mazam..., ļoti mazam..., jo mazākam, jo labāk. Ja jūs varat saskatīt mērķī 
atsevišķu matu uz ko koncentrēties, dariet to. Iemesls ir vienkāršs - palielināta fokusēšanās un 
koncentrēšanās ir visu jūsu piepūļu pārnešana uz vienu mazu punktu. Tātad, ja jūs izvēlaties ļoti 
mazu punktu un uz to mērķējat, jūs, iespējams, netrāpīsiet tieši tajā punktā, bet pietiekami tuvu tam, 
lai būtu krietni iekšpus „kill” zonas. 

 Man ir gadījies būt pasaulē sliktākajam tā saucamajam „zonu” šāvējam pa dzīvnieku mērķiem. 
„Zonu” šaušana ir vienkārši mēģinājums iešaut bultu kaut kur „kill” zonā. Parasti mana bulta trāpīs 
tieši ārpus „kill” zonas. Mana fokusēšanās uz mērķi nebija pietiekami laba, es atļāvu blakuslietām 
traucēt manam psihiskās sagatavošanās procesam. 

Mans labs draugs Jerry Simmons mazliet mācīja mani kādus gadus atpakaļ, un tas man 
milzīgi palīdzēja, un tas varētu palīdzēt arī jums. Tajā laikā es lasīju par loka šaušanu visu ko varēja 
dabūt. Mēs diskutējām par šķietama mērķa punkta izvēli un tas man derēja. Es minēju, man tikai nav 
daudz iztēles, jo es nevarēju iedomāties šķietamu punktu un koncentrēties uz to. 

Jerry man teica – „Tas bija bullis. Paskaties uz to un tu ieraudzīsi punktu”, Jerry sacīja. „Tur 
būs kāda spalva nevietā vai būs kāds gaismas plankums uz dzīvnieka. Tur var būt kāda ādas kroka 
vai kaut kas tamlīdzīgs. Tur noteikti būs kaut kas uz ko mērķēt, ja pietiekami cieši paskatīsities”. 

Tas it simtprocentīgi pareizi, vienmēr pareizi. Pat uz kaut kā tik vienveidīga kā melnais lācis. 
Tur varētu būt muša pareizā vietā uz lāča kažoka. Tur varētu būt alkšņa mizas gabaliņš uz tā sāna. 
Tur BŪS kaut kas uz ko mērķēt. 
 

 
 
 
• Kad jūs izvēlaties punktu, izvēlaties mazāko iespējamo. 
Tādu kā gaišie matiņi gaišā plankuma augšmalā tieši aiz 
briežu tēviņa kreisā elkoņa, varbūt piecas collas augšup no 
viņa ķermeņa apakšas. Vai matiņi gaišā plankuma tālākajā no 
priekšas galā. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
• Loka sagāšana aizvirza loka augšējo plecu ārā no redzes lauka. Pareizais sagāzums novirzīs bultas uz divu līniju 
krustpunktu jūsu piešaudes mērķī. Sāc ar vertikālu loka stāvokli, tad turpini sagāzt loku, līdz bultas trāpa līniju 
krustpunktā. 
 

NOSAKI SAGĀZUMU 



Tradicionālam lokam nav ierīkots paaugstināts bultas atbalsts. Bulta atbalstās uz maza 
plaukstiņa tieši virs jūsu rokas. Tas ir tuvu loka rokas un loka kā komplekta šarnīra punktam. Tā kā 
plauktiņš ir tuvu šarnīra punktam, loka sagāzums dos daudz mazāku efektu nekā, ja mēs sagāztu 
loku, kam ierīkots paaugstināts bultas atbalsts. Kaut arī tam ir mazāk dramatisks efekts, sagāzums 
nav tik kritisks tradicionālam lokam, salīdzinot ar jebkuru loku ar paceltu bultas atbalstu.   

Ir divi galvenie iemesli kādēļ sagāzt loku: 

1) Tas novirza loka augšējo plecu no skata virziena, novirzot to sāņus, ka jūs to vairs neredzat. 
Tas noteikti ļauj jums labāk saskatīt mērķi. 

Nodrošina bultas trāpījumu tieši vertikālajā līnijā nosakot pa labi/pa kreisi sagāzumu. 

2) Tas savāc jūsu šāvienu horizontālās novirzes kopā. (Jūsu šāvienu bultas pacēluma daļa tiks 
noteikta, kad jūs iztēlosities jūsu bultas lidojuma trajektoriju.) 

Kā zināt cik daudz loku sagāzt? Jūs šaujiet pārbaudes bultas, sagāžot loku, kamēr bultas trāpa 
vertikālo līniju. 

Sāciet ar loku vertikāli un izšaujiet bultu. Ja jūs esat labās rokas šāvējs, parasti jūs trāpīsiet pa 
kreisi augstāk, kreiļi – pa labi augstāk. 

Nākošo šāvienu izdariet sagāžot loku, teiksim, par 10 grādiem, labās rokas šāvēji – pa labi, 
kreiļi – pretēji. Jūs redzēsiet, ka bultas sāks „iet” tuvāk vertikālajai līnijai, tāpat kā jūs regulētu 
šautenes tēmekli. Turpiniet sagāzt loku, kamēr bultas sasniedz vertikālo līniju. Tas būs jūsu pareizais 
sagāzuma leņķis precīzai šaušanai ar tradicionālo loku. 

Šeit sāk spēlēt lomu centrālā pirksta izmantošana atvilciena fiksēšanā pret augšējo zobu. 
Augšējais un apakšējais pirksti joprojām turēs stiegru, bet viņi ir brīvāki, lai enkurotu jūsu loka 
sagāzuma leņķi. Noliec tos uz sejas zināmās vietās, kas strādās kā spiediena punkti. Jūs būsiet 
gatavi sajust cik daudz stiegra vērpj un zināt cik daudz loks ir sagāzts.  

Ja, piemēram, ja jūs turat loku pārāk vertikāli, kas nozīmē, ka nav pietiekama sagāzuma, jūs 
jutīsiet pārmērīgu spiedienu uz augšējo pirkstu, jo stiegra vērpjas. Stiegra vērpsies tieši pretēji, liekot 
piepūli uz apakšējo pirkstu, ja sagāzums būs par lielu. Ja jums nebūs pareizs sagāzums, stiegra 
centīsies vilkt jūsu pirkstus, lai noliktu vienā līnijā ar loku. 

Šīs „zināmās vietas” uz manas sejas ir: rādītājpirksts zem vaiga kaula zem labās acs un 
trešais pirksts uz zobu un smaganu līnijas apakšžoklī.  

IEDOMĀJIES BULTAS LIDOJUMU / GARĪGA PROJICĒŠANA 

Pirmkārt, kamēr jūs atvelkat loku, iedomājieties bultas lidojumu. 

Bultas lidojuma iedomāšanās ir ļoti līdzīgi kā metot akmeni vai bumbu, kad jūs iedomājaties, 
cik augstu jums jāsviež, lai trāpītu mērķī. Iedomājaties, kā bultas spalvas vērpjas, kā tā krīt un 
trāpa perfekti. Tā ir garīga projicēšana, un tas ir tas, kas jums vajadzīgs. Negaidīts labums ir tas, 
un pirmo reizi tas notiek, kad jūs spējat iedomājaties bultas lidojuma trajektoriju, jūs būsiet gatavi 
saskatīt šķēršļus patiesajā bultas lidojumā. 

Otrkārt, skaties uz mērķēšanas attēlu. Bultas gals nebūs fokusā šī attēla apakšā. Tas ir 
taisnā līnijā zem iedomātās bultas lidojuma loka. Tas kalpo kā papildu norāde. Nedari šo soli 
atsevišķi, jo tu pazaudēsi informāciju vai kaut kādi šķēršļi nav bultas lidojuma trajektorijā. Tas vairāk 
atgādina dalītā attēla skatu ko jūs redzat, fokusējot kameru – kad attēli sakrīt, jūs atlaižat. 

Šie divi soļi, kā redzams, notiek daudz ātrāk, nekā es spēju par tiem jums izstāstīt.  

Parastā dienā jums nav tāds koncentrēšanās līmenis kādu jūs gribētu, ja šautu uz trofejas buku. 
Kamēr trenējaties, jūs redzat mērķi skaidri, bet noteikti ne asā fokusā. Kad jūs patiesi medījat, jūs būsiet 
spējīgi saskatīt buka spalvas pašķiroties uz tā sāniem, bultai trāpot. 

Lidojuma trajektorijas iedomāšanās – tās arku no loka līdz mērķim – ir attāluma noteikšanas 
veids, ko esmu ļoti uzticami pārbaudījis medībās. Es lietoju to, jo tad nevajag novērst acis no dzīvnieka, 
lai novērtētu attālumu. Es varu, pēc pieredzes, apzināties mērķa attēlu – bultas lidojumu, faktiski – bultai 
jātrāpa mērķī. 

Kad es iedomājos bultas lidojumu, viss ko es daru – es paceļu loka roku augšup līdz leņķim, 



ko esmu iedomājies. Es varu mazliet kļūdīties bultas lidojuma arkas augstumā, citiem vārdiem, 
nedaudz nepareizi novērtēt lidojuma trajektoriju, neskatoties uz to, bulta šķiet trāpa dzīvnieka „kill” 
zonā, turpretim nepareizi novērtēts attālums par tikai trīs jardiem šķiet rada augstāku iespējamību 
netrāpījumam. Man šķiet nav tik kritiski novērtēt bultas lidojuma arku kā novērtēt attālumu. 

Ja jūs iemācīsieties novērtēt lidojuma trajektoriju, bultai jātrāpa mērķī labāk, nekā izdomājot, 
kuru tēmekļa adatu izmantot, jūs būsiet vairāk piemēroti iegūt šo dzīvnieku, es ticu. Ja jūs lietojat 
loku ar noteiktu mērķēšanas ierīci, es domāju, tad jums arī būs vajadzīga vēl noteiktāka attāluma 
noteikšanas sistēma, tāda kā attāluma mērītājs.  

Šis tradicionālā loka princips un prakse strādās arī kompaktlokam. Teorija un prakse 
nav pielaulāti vienīgi tradicionālam lokam, bet tradicionālais ir labākais ko es zinu un par to es šeit 
runāju. Jerry Simmons ir pietiekami labi pierādījis man, ka ar kompaktloku var šaut tikpat efektīvi 
kā ar tradicionālo loku. Viņš šāva efektīvi gan pa kustīgiem, gan stacionāriem mērķiem. 
 
 

• Kad jūs redzat pareizu mērķa attēlu, jūsu 
bultas gals nebūs fokusā mērķa attēla apakšā, 
kā tas parādīts šajā  imitētajā situācijā. 
 

 

Mēs nevaram novērtēt attālumu tik labi kā domājam.  
Es nevaru labi novērtēt attālumu. Es neesmu vienīgais vājais attāluma noteicējs, bet es vairāk 

sliecos pieņemt, ka tādi ir vairākums lokašāvāju. Mēs visi trenējamies šaušanā ar loku, bet mēs 
netrenējamies novērtēt attālumu. Tas ir pārāk apnicīgi. 

Pirms dažiem gadiem mēs piedalījāmies austrumu štatu loka šaušanas asociācijas rudens 
šaušanā. Viņi bija noorganizējuši attāluma novērtēšanas sacensības kā jauninājumu „Pārbaudi sevi“, 
un tas ir viss. Desmit mērķi, ieskaitot 2 trušus, 2 tītarus, 3 baltastes briežus, 2 jenotus un melno lāci. 
Kartona mērķi bija reālu dzīvnieku izmēros, tie nebija 3D, bet tomēr ... 

Mērķu attālumi bija tipiski, no 18 līdz 75 pēdām. Desmit mērķu attālumu summa bija 384 pēdas. 
Dalībnieki novērtēja attālumus pēdās no marķeriem līdz katram mērķim atsevišķi. Precizitāte tika 
novērtēta kā 10 attālumu novērtējumu summas atšķirības no 384 pēdu kontrolsummas. 

Ņemiet vērā, ka visi dalībnieki bija pieredzējuši loka šāvēji, cits vairāk, cits mazāk. Vismaz, viņi  
bija pietiekami interesējušies par loka šaušanu un medībām ar loku, ka viņi bija zinoši par asociāciju 
un tās rudens pasākumu, un viņi bija pieteikami ieinteresēti piedalīties pasākumā, un tad piedalīties 
attālumu novērtēšanā. Jūs, protams, varētu spriest, ka viņi bija vairāk sagatavojušies attālumu 
novērtēšanai vienkārši tādēļ, ka, ļoti iespējams, ir trenējušies to biežāk nekā vidusmēra loka 
šāvēji. 

Ja tas ir tā, tad rezultāti tieši rāda cik iespējami liela kļūda var būt cilvēkam, kurš NEŠAUJ 
daudz. Šiem cilvēkiem, kas neizdarīja visu perfekti, arī. 



Te ir 26 cilvēku attālumu novērtējumu saraksts, kas izmēģināja savu prasmi attālumu 
noteikšanā. Šīs ir 10 mērķu novērtēto attālumu summas:   

284, 297, 304, 344, 364, 365, 369, 377, 393, 395, 402, 407, 410, 416, 423, 432, 441, 444, 
450, 456, 457, 460, 468, 501, 537, 543. 

Atceraties, patiesā attālumu summa bija 384 pēdas. 
Tikai septiņiem dalībniekiem attālumu summas bija plus mīnus 20 pēdu robežās. Tas ir, 

kļūda tikai 2 pēdas uz mērķi, tomēr dažreiz šis nedaudz var nozīmēt lielu distanci. Vidējā mērķu 
distance bija 38.4 pēdas. Izdalot 2 pēdu vidējo kļūdu ar 38.4 dabūjam 5.21 procentu kļūdu. 

Loks ir kluss medību rīks. Bultai ir lielāka arka trajektorijā nekā mēs bieži aptveram. Te 
patiešām nav liela rezerve kļūdai attāluma noteikšanā, lietojot loku. 

Interesanti, ka astoņi dalībnieki novērtēja attālumu mazāku un 18 garāku. Faktiski, lielākais 
attāluma novērtējums bija vairāk kā piecas pēdas tālāk, vidēji uz vienu mērķi. Tā nebūtu liela 
problēma, šaujot īsas distances pa trušiem, bet jūs varat iedomāties cik daudz par tālu būs 
vērtējums garām distancēm. Visi attāluma novērtējumi tika veikti zemes līmenī.  

Mēs visi zinām, galvenā kļūda ir šaut medījumam par augstu, vai nu tādēļ, ka mēs esam 
uztraukušies un vienkārši nespējam pietiekami koncentrēties, vai mēs pārvērtējam attālumu. Tas 
ir pierādījies ne vienu vien reizi, ka briedis nav tik liels kā mēs patiesībā uzskatām. Ja šis faktors 
tiek kombinēts ar to, kas atklājās kā attāluma noteikšanas problēma, tad kļūst skaidrs, kādēļ tik 
bieži šaujam par augstu. Ir varbūt sāpīgi atzīt, ka mēs ne vienmēr esam tik precīzi, nosakot 
attālumu, bet tas ir fakts. Īpaši, ja pievienojas tādi faktori kā medību uzbudinājums, dzīvnieks, 
kas tuvojas (varbūt liels vai ar lieliem ragiem), gaismu un ēnu kombinācija, kas intensificē vai 
samazina gaismu, relatīvi neērta gaidīšanas pozīcija un ar to saistīts pārliecinošu atskaites 
punktu trūkums un nepierasts perspektīvais skats no medību punkta kokā (treestand). 

Vairāki armijas artilērijas un kājnieku personāla pētījumi apstiprina, ka cilvēks nav ne tuvu tik 
labs attāluma noteicējs, kā viņš domā esam. 

 

MR. HOVARDS HILLS UN VIŅA "DALĪTĀ REDZĒJUMA" STILS 
Mr. Hills liecās viduklī, uzmeta kūkumu mugurā, kas virzīja plecus uz priekšu un ieliecās 

ceļos. Viņš bija norūpējies dabūt visus leņķus pareizus, kur, uz ko ir nomērķēts bultas gals, ko redz 
ar mērķēšanas aci, kas ir tieši virs bultas, un atrast pareizu attālumu no bultas gala līdz mērķa 
centram.  

Viņš bija norūpējies arī par atvilciena garumu. Visa viņa fiziskā pielāgošanās kalpoja, lai saīsinātu 
atvilcienu, jo viņam tā vajadzēja. Viņš bija norūpējies par bultu spinu. Viņš šāva ar ļoti, ļoti smaga 
atvilciena loku. Viņam vajadzēja īsākas bultas, lai sasniegtu nepieciešamo spinu, lai nebūtu jālieto 
neiedomājama resnuma un svara bultas ... telefona stabi. 

Viņa šaušanas gados vienkārši nebija cita materiāla bultu kā koka bultas. Alumīnija bultas nebija 
pieejamas līdz viņa vēlai karjerai. Viņš agri aptvēra, ka garš atvilciens bija viņam smags apgrūtinājums. 
Jo viņš bija liels vīrs, un, ja viņam būtu tādas iespējas kā šodien mums, viņam būtu atvilciena garums 
32 collas, vai tuvu tam. Saliecoties viduklī, plecos, saliecot plecus nedaudz uz priekšu, saliecot ceļus, 
šaujot ar nedaudz saliektu loka roku, viņš atvilcienu samazināja līdz 28 collām. 

Mr. Hilla „dalītā redzējuma” mērķēšanas metode pamatā bija intervāla šaušana. Izņēmums ir 
tāpēc, ka inventārs, kas viņam bija pieejams, savā perifēriskā skatienā viņš redzētu bultu ne tikai krietni 
zem markas (mērķa centra), bet arī pa labi no tās. Kāpēc? Tādēļ, ka loki ar kādiem viņš šāva, nebija pat 
tuvu centriski šaujošiem lokiem. Tiem bija tikai niecīgs plauktiņš bultas atbalstam, nekas vairāk. Nekādi 
mēģinājumi dabūt bultu tuvāk centra līnijai netika veikti, jo loks varētu salūzt. Pieejamie materiāli nebija 
pietiekami stipri, lai pieļautu lielāku izgriezumu plauktiņam. Šis ārkārtīgi lielais bultas novirzījums no 
centra radīja ārkārtīgu lokšāvēja paradoksu.    

Mans tradicionālā loka šaušanas stils sāka attīstīties, kas es mēģināju iemācīties Mr. Hilla „dalītā 
redzējuma” mērķēšanas metodi. Sekojot Mr. Hilla skaidrojumiem, manas bultas trāpīja mērķī nestabili. 
Es strādāju pie tā dažus gadus bez lieliem panākumiem. Tajā laikā man nebija pietiekamu zināšanu un 
izpratnes spēju, lai saprastu Mr. Hilla šaušanas sistēmas skaidrojumus. 

Kad es sāku saprast kāpēc es nevaru nokopēt viņa metodi, es sāku progresēt. Pirmkārt, es 
izpratu galvas formas efektu uz manu enkurojumu. (Šis ir viens no svarīgākiem punktiem, ko vajag 
atcerēties, kad jūs atrodiet savu enkurošanas punktu.) Lai savietotu bultu tieši priekšā zem acs zīlītes, 
Mr. Hills enkuroja roku pret pēdējo zobu apakšžoklī. Kad es mēģināju lietot šo enkura punktu, bultas 



gals man bija pa labi no manas acs zīlītes. Man vajadzēja enkurot tālāk uz priekšu, lai savietotu bultas 
galu tieši zem acs. Beidzot es aptvēru, ka Mr. Hilla galvas forma ir garāka un šaurāka, nekā manējā.    

Tad es sāku saprast, ka tradicionālo loki ar šīsdienas modernākiem materiāliem un piederumiem, 
kaut gan izskatās tādi pat kā tie ko lietoja Mr. Hills, ir ievērojami citādi un labāki. Mani šodienas loki ar 
Fast Flite stiegrām spēj izšaut 650 greinu bultu no mana 70 mārciņu loka ar ātrumu apmēram 200 pēdu 
sekundē. Tas ir ātrāk nekā šauj oriģinālie kompaktloki.  

Ar modernajiem materiāliem es saprotu vienvirziena stikla šķiedru loka ārējām kārtām, stikla 
šķiedras materiālu loka serdei (centrālai daļai), fenola pārklājumus loka galiem, Fast Flite (Kevlar) 
materiālus stiegrām, un jaunākus stiegru palīgmateriālus. Ar šiem modernajiem materiāliem mēs varam 
izgatavot centriski šaujamus lokus, ja vēlamies. Tomēr vairums tradicionālo lokšāvēju, ieskaitot mani, 
vienmēr atstās skata logam vismaz 1/8 collas novirzi no centra, lai tas atbilstu tradicionāla loka 
sacensību reglamentam. 

Tā kā mums ir pieejamas alumīnija un grafīta šķiedras bultas un, protams, labas stiegras, mums 
nevajag saīsināt atvilciena garumu kā Mr. Hillam. Mums ir nepieciešams tikai uztaisīt loku un dažas 
bultas, kas atbilst mūsu atvilciena garumam. Centršāviens ir saistīts faktors, jo tas samazina lokšāvēja 
paradoksu, un pēc spina un svara – plašāka spektra bultas var tikt pielietotas.  

Kamēr mēģināju iemācīties „dalītā redzējuma” mērķēšanas metodi, es atklāju, ka gar loka slīpo 
malu un manu uz priekšu padoto enkurpunktu, „iedomātais punkts” par ko runāja Mr. Hills, kad viņš 
mērķēja savu bultu, un punkts uz kuru es mērķēju ar manu modernāko loku, ir viens un tas pats. Viss, 
kas man bija jādara, bija jāskatās uz punktu kur gribēji trāpīt, un jāšauj. Viņš to sauca par „ dalītā 
redzējuma” mērķēšanas metodi. Es to saucu par intervāla šaušanu. 

„Kļūsti par bultu” nāk pēc visa šī. Intervāla šaušana nav nekas cits kā spēja fokusēties uz punktu, 
kur gribi trāpīt, kamēr, tajā pat laikā, redzēt bultu tava perifēriskā skatiena apakšējā daļā. Tev šķitīs, tu 
sapratīsi, ka bulta ir kā tavs pirksts ar ko mērķē. Tu zināsi kur tas ir attiecībā pret mērķēšanas 
krustpunktu, bet tu neesi koncentrējies uz to. Tu esi koncentrējies uz divu taišņu krustpunktu. Ja tu 
arvien ļausi skatienam klīst no mērķēšanas punkta uz bultas galu, apstājies, intervāla šaušana tā 
nestrādā. Tev jāpaliek koncentrējušamies uz punktu, kur tu gribi trāpīt. 

Ja viss ir kārtībā, tu atlaid bultu, un tagad tev ir atskaites punkts. Tu zinu, kur pirmoreiz trāpīji. Tu 
zini kur bulta mērķēja attiecībā pret mērķa krustpunktu. Tavs otrais šāviens būs krustpunktā vai tuvu 
tam. Mr. Hills mēdza teikt, ka katram var piedot kļūdu pirmajā šāvienā, bet nevienam nav attaisnojuma 
kļūdīties otrreiz.  

Ja tu sāc mācīties šo šaušanas metodi, ir viegli būt precīzam 10 līdz 15 soļu attālumā. Nav vairs 
tik viegli būt precīzam 20 – 30 soļu attālumā vai tālāk. Tad nāk palīgā intervāla šaušana. Ja tu attālinies 
no mērķa, tev jāpievērš vairāk uzmanības detaļām. Sākumā tev nopietni jādomā par pareizu intervāla 
lielumu. Jo tu vairāk progresēsi savās iemaņās, nebūs grūti trāpīt precīzi no 20 soļiem, tāpat kā no 10. 
Tas pats attiecas, ja tu palielinu attālumu arvien tālāk. 

Diemžēl daudzi lokšāvēji beidz progresēt, kad tie kļūst kompetenti ar intervāla šaušanas metodi, 
... un te viņu kļūda ..... 

Iedomājies briežu medību situāciju. Kļūst tumšs. Briedis gaišā krāsā atklāj savu krūšu kurvi. Tas 
ir 20 vai 30 soļu attālumā? Tu esi atvilcis loku līdz galam…vai tu redzi intervālu? Iespējams, ka nē, 
tomēr starpība 10 soļi nozīmē 10 collu intervālu. Pie tam, tava bulta ir ar platgala medību uzgali, nevis 
ar parasto treniņa uzgali, pie kā esi pieradis treniņos. Platgala uzgali tev ir grūtāk uztvert perifēriskajā 
skatā. 

Nekļūsti pārāk atkarīgs no intervāla šaušanas. Tiklīdz tu kļūsti tajā lietpratējs, tūlīt sāc 
vairāk koncentrēties uz marku, mazāk uz intervālu. Tas sāks tava skaidra fokusa aspekta 
attīrīšanu, tas noliks tevi uz ceļa, lai “kļūtu par bultu”. Kad tu kļūsi ar bultu, tu vizualizēsi bultas 
lidojumu augstāk minētajā medību situācijā, tu atradīsi saistes norādes ar skata attēlu, tu izvēlēsies 
punktu aiz brieža pleca un izšausi. Nav svarīgi vai briedis ir 20 vai 30 soļi attālumā. Intervāla 
šaušanā tev relatīvi precīzi jānovērtē attālums. Bet ar “kļūsti par bultu” sistēmu, medījuma attāluma 
noteikšanai nav noteicošais faktors šāvienā. 

Intervāls acīmredzams mainās līdz ar distanci. “Point on” ir novietot bultas uzgali uz mērķa 
punkta, kur gribi trāpīt. Ar platgala uzgali, tie ir fiziski garāki, tu redzēsi bultas uzgali. Ja tu lieto treniņa 
uzgaļus, uzgaļa augšpusei vajadzētu pieskarties mērķa punktam, kurā gribat trāpīt. Patiesībā te nav 
liela starpība. 



Man “point” ir 60 soļi. Intervāls starp bultas galu un mērķa punktu būs zem punkta jebkurā 
attālumā, kas mazāks par 60 soļiem, un virs punkta, ja distance lielāka par 60 soļiem. Faktiski, intervāls 
pie 70 soļiem būs tikpat liels kā pie 10 soļiem, bet tikai virs mērķa punkta, nevis apakšā. Intervāls pie 80 
soļiem būs tāds pat kā pie 20 soļiem, bet virs mērķa. Un tā tālāk.  

Intervāls faktiski ir ierobežots no augšas un apakšas starp divām dažādām līnijām, un tev vajag 
paņemt pareizo intervālu konkrētajam šaušanas attālumam tā, lai apakšējā līnija, ko bulta rāda uz mērķi 
un līnija no tavas acs uz mērķi sakristu uz mērķa.  

 
 
• "Point on" nozīmē nolikt bultas uzgali uz 

punkta mērķī, kur gribi trāpīt. Fergusona "point on" ir 
60 soļi. Skata attēlā intervāls mainās līdz ar attālumu. 
Tuvāk par "point on", bultas gals būs zem mērķa; pie 
distancēm, lielākām par  "point on", bultas gals būs virs 
mērķa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es neatbalstu šaušanu medībās virs 60 jardiem bet šad tad to var darīt. Kā jūs iztēlosities 
intervālu, ja jūsu dūre un loka roka aizsegs mērķi? Labākas vieds ir iemācīties skatīties caur jūsu loka 
roku un loka rokturi. Skatoties ar abām acīm, jūs to varat. Viena acs būs bloķēta, bet otra redzēs gar 
šķērsli. Kopā tas šķitīs, ka jūs skatāties caur savu roku. 

Intervāla mērķēšanu jūs iemācaties. Vienreiz jūs to apgūstat, un viss. Tomēr lietas mainās, ja jūs 
paņemat loku ar citu atvilciena spēku vai jūs nomaināt bultas. Šādā brīdi, domājot par jauno inventāru 
un mēģinot pārmesties atpakaļ uz veco intervālu, varētu būt problēmas. Tādēļ es šauju ar to pašu loku 
medībās un uzstājoties ar paraugdemonstrējumiem, tādēļ man nevajag mācīties jaunu intervālu. 

Tomēr intervāls var palikt nemainīgs. Piemēram, ja kāds vēlas šaut ar 70 mārciņu atvilciena 
tradicionālo loku, bet viņa muskuļi vēl nespēj ar to tikt galā, viņš var sākt ar pakāpenisku loka spēka 
palielināšanu un BULTU GARUMA PIELĀGOŠANU, kamēr sasniedz savu mērķi – nemainot intervālu. 
Tas ir šaušanas jautājums, pareizā bultas garuma atrašana. 

Tas var strādāt arī otrādi, pretēji. Piemēram, jūs esat pieradis šaut ar 60 mārciņu loku, bet jūs 
esat salauzis roku un, kamēr tiksiet vaļā no ģipša, varat šaut tikai ar 45 mārciņu loku. Lai saglabātu to 
pašu intervālu, jums jāatrod bultas ar pareizu spinu, kas atbilst 45 mārciņām, ievērojami garākas nekā 
jūs bijāt pieradis šaut. Tikai – cik garākas –var noteikt tikai caur mēģinājumiem un kļūdām.   

 

TEMPA NOTEIKŠANA 

Par šo jūs varbūt nebūsiet dzirdējuši, bet tā ir taisnība, un tas ir svarīgi.  Tas nozīmē – ja jūs 
atvelkat bultu ātri, jums jāizšauj ātri; ja atvelkat bultu lēni, tā arī lēni jāatlaiž.  TAS IR ŠAUŠANAS 
RITMS. To ir viegli atcerēties, ja atvilciens ir ātrs – šāviens ir ātrs, ja atvilciens ir lēns – šāviens ir lēns. 



ATLAIDIENS 

Aizejot uz jebkuru loka šaušanas turnīru, un visi šāvēji, kas stiegru atlaiž no pirkstiem, vai tie 
šauj tradicionālo vai kompaktloku, sūrojas par atlaidienu. Man tas ir tikpat slikts kā visiem citiem. Bet, 
ja jūs turēsiet loka roku mierīgi, atlaidienam VAIRS NAV TIK LIELA NOZĪME. 

Atlaišana – ir slikts termins. Man tas nepatīk. „Atlaišana” nozīmē, ka mums kaut kas ir jādara, 
ka ir kāda kustība vai darbs padarāms. Patiesībā, viss kas mums ir jādara, ir jābeidz turēt stiegra. 
Mums nekas nav jādara, mums jābeidz kaut kas darīt. Domās mēs nevaram atsviest šos trīs pirkstus 
vaļā tik ātri, lai stiegra atbrīvotos tīri. Labākais, uz ko mēs varam cerēt, ir atslābināt pirkstus un ļaut 
stiegrai tos pastumt malā. 

 
• "Atlaidiens" nav kaut kādas raksturīgas īpašības aprakstošs termins. Patiesībā, jūs vienkārši 

pārtraucat stiegras turēšanu un ļaujat stiegrai pastumt pirkstus nost no tās ceļa, tas – atlaidiens – drīzāk ir 
darbības pārtraukšana nekā reāla darbība. Fergusons iesaka jums iemācīties atbrīvot visu ķermeņa pusi. 
Jūs redzēsiet, ka bultas jums lidos labāk un ātrāk ar supertīru atlaidienu. 

  
 

Ir daudz runāts un rakstīts tikai par to kā pabeigt šāvienu. Parastākais padoms ir atbrīvot 
aizmugurējo roku, kas ir labs sākums. Daži instruktori iesaka atbrīvot roku un apakšdelmu, kas ir labāk. 
Es iesaku jums iemācīties ATBRĪVOT VISU ĶERMEŅA PUSI. Par šo jūs varbūt neesat daudz 
dzirdējuši. Jūs redzēsiet, ka bultas jums lidos labāk un daudz ātrāk. Jūsu atlaidieni būs daudz 
konsekventāki, pastāvīgāki. 

Jūs zināsiet, ka esat to izpildījuši, kad jūsu atlaidiena rokas pirksti pieskarsies plecam atlaidiena 
pusē.  Tad jūs zināsiet, ka esat atbrīvojuši visu ķermeņa pusi. 

 
 


