
 

 

APSTIPRINU 
slēpošanas- biatlona klubs „Cēsis” 

prezidents _______________ 
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SLĒPOŠANAS-BIATLONA KLUBA „CĒSIS” 
BALVAS IZCĪŅA BIATLONĀ 

NOLIKUMS 
 
SACENSĪBU ORGANIZATORI 
Sacensības organizē biedrība Slēpošanas- biatlona klubs „Cēsis” sadarbībā ar Cēsu novada 
pašvaldību un Cēsu Olimpisko centru.  

 
LAIKS, VIETA 
Sacensības notiek 2021.gada 4.septembrī, slēpošanas –biatlona centrā "Cēsis". 
Ieroču piešaude plkst. 11.00 
 
 
DALĪBNIEKI UN PROGRAMMA 
Sacensībās aicināti piedalīties Latvijas un citu valstu biatlonisti. 
 

1. 2002.gadā dz. un vecāki juniori, vīrieši, veterāni 
2. 2003.-2004. gadā dz. A grupas jaunieši 
3. 2005.-06. gadā dz. B grupas jaunieši 
4. 2007.-08. gadā dz. C grupas jaunieši 
5. 2009. gadā dz. un jaunāki D grupas zēni 
6. 2002. gadā dz. un vecākas juniores, sievietes 
7. 2003-04. gadā dz. A grupas jaunietes 
8. 2005.-06.gadā dz. jaunietes B grupas jaunietes 
9. 2007.-08. gadā dz. C grupas jaunietes 
10. 2009. gadā dz. un jaunākas D grupas meitenes 

 
INDIVIDUĀLĀ DISTANCE UZ ROLLERIEM  
- B un C grupas startē ar START SKATING 71 riteņu diametrs 71 mm 
-Vīrieši, juniori, A gr. jaunieši, sievietes juniores, A  gr.jaunietes, veterāni startē ar Marve nr6 
rolleriem 

• 12,5 km vīrieši, juniori, veterāni                   g.+ st.+ g.+ st. 

• 10,4 km A gr. jaunieši                                     g.+ st.+ g.+ st. 

• 8,6 km B gr. jaunieši                                        g.+ st.+ g.  

• 5,4 km C gr. jaunieši                                        g.+ g. šautenes uz paklāja 

• 10,4 km A gr. jaunietes, juniores, sievietes  g.+ st.+ g.+st. 

• 7,2km B grupas jaunietes                                g.+ st. + g.  

• 5,4 km C gr. jaunietes                                       g.+ g. šautenes uz paklāja 
 

http://www.cesis.lv/


 
 
 
KROSS- MASU STARTS AR ŠAUŠANU 

 

• 1,5km masu starts kross D gr. zēni no atbalsta 1.šautuve pa stāvus mērķiem, 2.šautuve 
pa guļus mērķiem, šautenes uz paklāja 

• 1,5km masu starts kross D gr. meitenes no atbalsta 1.šautuve pa stāvus mērķiem, 
2.šautuve pa guļus mērķiem, šautenes uz paklāja. 

 
 

Soda laiki-      A gr. jaunieši, vīrieši, juniori, veterāni- 1min. 
                   sievietes, juniores, A gr. jaunietes 1min. 
                   B gr. jaunieši, jaunietes 45 sek. 

                         C gr. jaunieši, jaunietes 30 sek. 
                   D grupa 20 sek. 
 

KROSS- MASU STARTS BEZ ŠAUŠANAS  

• 1,5km 2009.g.dz. un jaunākas meitenes 

• 1,5km 2009.g.dz. un jaunāki zēni 
 

MINI SPRINTS AR KOPĒJU STARTU. 

800m ar neierobežotu patronu skaitu 1 šautuve guļus (400m+g+400m) 
Kontrollaiks 5 min. 
D grupas dalībnieki mini sprintā nepiedalās. 

 
PIETEIKUMI UN STARTA KĀRTĪBA 
Pieteikumi iesniedzami līdz 3.septembrim plkst. 10.00   ilze.cekule@inbox.lv   info  
tel.+37126814680 (Ilze Cekule) 
 
APDROŠINĀŠANA UN CITI NOSACĪJUMI 

• Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām. 

• Dalībnieki vai to komandējošā organizācija ir atbildīga par dalībnieku veselību un 
nelaimes gadījumu apdrošināšanu.  

• Rolleru biatlona sacensībās jāstartē aizsargķiverēs.  

•   Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video sacensību organizatori drīkst izmantot 
pašreklāmas materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. 

• Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktās prasības un nosacījumus Covid – 19 
izplatības ierobežošanai uz Sacensību norises dienu. Sacensību dalībnieku pienākums ir 
ievērot LR normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus un organizatoru norādījumus. 

  
APBALVOŠANA 
Rolleru biatlonā 1.-3.v. katrā grupā tiek apbalvota ar diplomiem, medaļām un suvenīriem. 
Krosā 1.-3.v. katrā grupā tiek apbalvota ar diplomiem, medaļām un suvenīriem. 
Mini sprintā 1.v. tiek katrā grupā apbalvota ar diplomu un kausu.  
Visi D grupas dalībnieki tiek apbalvoti ar saldo balviņu. 
 
IZDEVUMI 
Izdevumus , kas saistīti ar sacensību organizēšanu nodrošina slēpošanas – biatlona klubs 
„Cēsis”, Cēsu novada pašvaldība un sacensību sponsori. 
Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai pats 
dalībnieks. 
Sacensību organizatori. 
 

mailto:ilze.cekule@inbox.lv

