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2010.g. 07. maijā
Latvijas Biatlona federācijas sporta klasifikācija.
Sporta klašu piešķiršanas noteikumi.
1. Sporta klases un nosaukumi. Prasības un normatīvi.
• Sportistiem var tikt piešķirt sekojoši sporta nosaukumi un sporta klases biatlonā:
Sporta nosaukumi – "Starptautiskās klases sporta meistars", "Sporta meistars".
Sporta klases – "Sporta meistara kandidāts", "Pirmā sporta klase", "Otrā sporta
klase", "Trešā sporta klase".
• Par dažāda līmeņa sporta sasniegumu rādītājiem tiek uzskatīti normatīvi un
prasības, kas tiek izpildītas noteiktos apstākļos. Prasības par sporta klases izpildi
tiek noteiktas ar rezultātu (ieņemtā vieta) noteikta līmeņa sacensībās.
2. Sporta klašu un sporta nosaukumu piešķiršanai nav vecuma ierobežojumu.
3. Sporta klašu un sporta nosaukumu piešķiršanas un apstiprināšanas noteikumi.
• Sporta nosaukumus „Starptautiskās klases sporta meistars”, „Sporta meistars” tiek
piešķirts sportistiem – Latvijas pilsoņiem un Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem.
• Sporta klases tiek piešķirtas tikai pamatojoties uz rezultātiem, kas tika uzrādīti
sacensībās, kas iekļautas Latvijas Biatlona federācijas kalendārajā plānā.
• Sporta klase tiek uzskatāma par „spēkā esošu” divu gadu laikā kopš normatīva
izpildes brīža. Lai apstiprinātu sporta klasi, ir nepieciešams izpildīt normatīvu un
prasības, kas nepieciešami sporta klases piešķiršanai.
• Par pamatojumu sporta klases piešķiršanai kalpo sportista pieteikums un sacensību
protokols, kuru parakstījis sacensību galvenais tiesnesis vai sacensību galvenais
sekretārs.
• Sportistiem, kuri ir izpildījuši ieskaites normatīvus, piedaloties sacensībās ārpus
konkursa, sporta klases un nosaukumi netiek piešķirti.
4. Sporta klašu un sporta nosaukumu piešķiršanas kārtība.
• Sporta klases un Sporta nosaukumus piešķir Latvijas Biatlona federācijas
sekretariāts.
• Sportists iesniedz pieteikumu sporta klases/sporta nosaukuma piešķiršanai LBF
sekretariātā, pievienojot tam sacensību protokolu.
• Sportistiem, kuriem ir piešķirtas sporta klases un sporta nosaukumi, LBF izsniedz
apliecību.
5. Sporta ētikas pārkāpumu gadījumā sportistam var tikt atņemta sporta klase/sporta
nosaukums, vai var netikt ieskaitīti izpildītie normatīvi vai prasības.

Latvijas Biatlona federācijas sporta klasifikācija
Sacensību rangs
LBF klasifikācijas
sacensības

3.sp.klase
Biatlona
šaušanas
klasifikācijas
vingrinājums*
130 punkti no
200

2.sp.klase
Biatlona
šaušanas
klasifikācijas
vingrinājums*
145 punkti no
200

Latvijas
Čempionāts

Sacensību rangs
Latvijas
Čempionāts

Pasaules
Čempionāts
junioriem
IBU/Eiropas
Kauss
Pasaules Kausa
posms
Eiropas
Čempionāts
Pasaules
Čempionāts,
Olimpiskās spēles

1.sp.klase

1.-5. vieta
pieaugušo vai
junioru
konkurencē,
pārvarot 40%
dalībniekus
SMK
SM
2.-6. vieta
1. vieta
pieaugušo
pieaugušo
konkurencē, ja
konkurencē, ja
piedalās ne
piedalās ne
mazāk par
mazāk par
3 spēkā esošiem 3 spēkā esošiem
SM
SM
1.-10. vieta ind.
vingrinājumā
1.-6. vieta
stafetē
7.-20. vieta ind.
1.-6. vieta ind.
pieaugušo
pieaugušo
konkurencē
konkurencē
41.-60. vieta ind. 21.-40.v. ind.;
11.-14. v. stafetē 7.-10. v. stafetē
11.-20.v. ind.;
7.-10.v. ind.;
7.-10.v. stafetē
4.-6.v. stafetē
31.-60.v. ind.;
11.-14.v. stafetē

SKSM

1.-20.v. ind. ;
1.-6.v. stafetē
1.-6.v.ind.;
1.-3.v. stafetē
1.-30.v. ind.;
1.-10.v. stafetē

Biatlona šaušanas klasifikācijas vingrinājums – distance – 50 metri, mērķis Nr.7, 10 šāvieni
guļus, 10 šāvieni stāvus bez laika ierobežojuma, biatlona sporta ekipējumā.

