TALSU NOVADA SPORTA SKOLAS UN TALSU NOVADA ATKLĀTĀS
SACENSĪBAS
VASARAS BIATLONĀ

“Talsu kauss 2021”
NOLIKUMS
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS:
Sacensības notiek 2021.gada 9.oktobrī Talsos pie Talsu 2. vidusskolas.
DALĪBNIEKI:
Sacensībās piedalās Latvijas biatlona federācijas biedri, klubi.
Grupas:
• E gr.zēni, meitenes (2011.g. un jaunāki)
• D gr.zēni, meitenes (2009./2010.)
• C gr. jaunieši, (2007./2008.)
• B grupas jaunieši (2005./2006.)
• Vīrieši (2004.g.dz.un vecāki)
• Veterāni (1981. g.dz. un vecāki)
VADĪBA:
Sacensības organizē Talsu NSS un Talsu novada KSAN. Galvenais tiesnesis – Kaspars Sakniņš.
PROGRAMMA (TIKS PRECIZĒTA ATKARĪBĀ NO DALĪBNIEKU SKAITA):
Piešaude plkst.11.00 -11.45
Starts plkst.11.50
• E grupas zēni, meitenes pneimo biatlons, šauj no atbalsta (g+g)
900m skriešana;
• D grupas zēni, meitenes masu starts 1,5km skriešana (g+g), šauj
no atbalsta pa stāvus mērķiem);
• C gr. Jaunieši 3km skriešana masu starts g+g
• B gr. Jaunieši 4km skriešana masu starts g+g+st
• Vīrieši, Veterāni 5km skriešana masu starts (g+g+st+st)
• Vīrieši, Veterāni 600m Super sprints (g+st, ja ar astoņām patronām
nesašauj visus mērķus, tad dalībnieks veic 25m soda apli)
E, D un C grupai soda aplis 50m, pārējām grupām 75m.

Noteikumi:

• Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par
jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem
zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
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Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem
nelaimes gadījumiem trasē.
Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu pieteikuma anketā, dalībnieki, pārstāvji
atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem, vai citām pasākuma
organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma, vai materiālo
zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā
ceļā.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar drošības noteikumiem šautuvē un sacensību
nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir
jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

APBALVOŠANA:
Ar diplomiem tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, kā arī ar
atbalstītāju sarūpētām balvām. Uzvarētāji - ar kausiem.
DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA:
Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām.
Dalībnieki vai to komandējošā organizācija ir atbildīga par dalībnieku veselības un nelaimes
gadījumu apdrošināšanu. Transporta, naktsmītņu un uztura izdevumi uz komandējošās
organizācijas rēķina.
DALĪBAS MAKSA: 5,- Eur no dalībnieka, izņemot Talsu novada Sporta skolas audzēkņus.
PIETEIKUMI:
Iepriekšējie pieteikumi (1. pielikums) ir jānosūta līdz š.g. 7. oktobrim plkst. 14.00,
uz e-pastu skolusports@talsi.lv
Mob: 26371824 (galvenais tiesnesis K.Sakniņš).
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