2019.g. 10. jūlijā

NOLIKUMS
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VASARAS BIATLONĀ 2019 1. KĀRTA
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS:
Sacensības notiek no 26. un 28.07.19. Slēpošanas un biatlona centrs Cēsis.
DALĪBNIEKI:
Sacensībās piedalās Latvijas biatlona federācijas biedri, klubi.
Grupas:
• vīrieši, sievietes (1997 g.dz. un vecāki);
• juniori, juniores (1998-2000);
• A gr. jaunieši, jaunietes (2001/2002);
• B gr. jaunieši, jaunietes (2003/2004);
• C gr. jaunieši, jaunietes (2005/2006);
• D gr. jaunieši, jaunietes (2007/2008);
VADĪBA:
Sacensības organizē LBF un biatlona klubs Cēsis. Sacensības vada LBF apstiprināta tiesnešu
kolēģija. Galvenais tiesnesis Juris Kreilis (+37126428328)
PROGRAMMA:
26.07.19. Sacensību sākums plkst.13.00
Disciplīnas:
• D grupas jaunieši 1,5 km kross (individuālais starts);
• D grupas jaunietes 1,5 km kross (individuālais starts);
• Vīrieši un juniori 10 km sprints (g+st); soda aplis 150 m;
• Sievietes, juniores, 7,5 km sprints (g+st); soda aplis 150 m;
• A grupas jaunieši, B grupas jaunieši 7,5 km sprints (g+st); soda aplis 150 m;
• A grupas jaunietes, B grupas jaunietes 6 km sprints (g+st); soda aplis 150 m;
• C grupas jaunieši-jaunietes 3 km sprints (g+g); soda laiks 15 sek. (šautenes atrodas uz
ugunslīnijas);

28.07.19. Sacensību sākums plkst.12.00
Diciplīnas:
• D grupas jaunieši 1,5 km kross (masu starts);
• D grupas jaunietes 1,5 km kross (masu starts);
• Vīrieši, juniori 20 km individulālā distance (g+st+g+st);
• Sievietes, juniores 15 km masu starts (g+g+st+st);
• A grupas jaunieši, B grupas jaunieši 12,5 km individulālā distance (g+st+g+st);
• A grupas jaunietes, B grupas jaunieties 10 km individulālā distance (g+st+g+st);
• C grupas jaunieši-jaunietes 4 km individuālā distance (g+g+g);
Vīriešu, sieviešu, junioru grupu dalībniekiem par katru nesašauto mērķi 1 min sods.
A un B par katru nesašauto mērķi 40 sek sods.
C grupām par katru nesašauto mērķi 30 sek sods.

ROLLERI:
• Visiem sportistiem, kuri piedalās sacensībās uz rolleriem, obligāti jālieto aizsargķiveres!
• Vīrieši, sievietes, juniori, juniores un veterānu grupas startē ar saviem Marwe 6 rolleriem.
• Pārējās grupas ar START SKATING 71 riteņu diametrs.71mm.
APDROŠINĀŠANA:
Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām. Dalībnieki vai to
komandējošā organizācija ir atbildīga par dalībnieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI:
Izdevumus, kas saitīti ar sacensību norisi, sedz LBF. Izdevumus, kas saistīti ar līdzdalību sacensībās,
sedz dalībnieks vai komandējošā organizācija.
APBALVOŠANA:
Latvijas Čempionāta ietvaros ar diplomiem un medaļām tiek apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji katrā
vecuma grupā.
PIETEIKUMI:
Iepriekšējie pieteikumi jānosūta elektroniski mājaslapā www.smeceressils.lv līdz š.g. 25.jūlijam
plkst. 12.00 .
Latvijas Biatlona federācija

