LATVIJAS ČEMPIONĀTS VASARAS BIATLONĀ 2. KĀRTA
NOLIKUMS
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek no 20.- 22.08.21. Alūksnē, Alūksnes novada ziemas sporta centrā “Mežinieki”
DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās Latvijas biatlona federācijas biedri, klubi.
Grupas:
• vīrieši, sievietes (1999 g.dz. un vecāki);
• juniori, juniores (2000/2002);
• A gr. jaunieši, jaunietes (2003/2004);
• B gr. jaunieši, jaunietes (2005/2006);
• C gr. jaunieši, jaunietes (2007/2008);
• D gr. jaunieši, jaunietes (2009/un jaunāki);
• Seniori: M40, W40 (1972-1981g.dz.); M50,W50 (1962-1971.g.dz.); M60,W60 (1961g.
dzimušie un vecāki)
VADĪBA
Sacensības organizē LBF sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību. Sacensības vada LBF apstiprināta
tiesnešu kolēģija. Galvenais tiesnesis Vilnis Veļķeris (29273114) , galvenā sekretāre Iveta Veļķere
( 28353980),
PROGRAMMA
20.08.21.
• Oficiālais treniņš: no plkst.16:00-18:00
21.08.21.
Disciplīnas:
• Vīrieši 15 km individuālā distance (g+st+g+st);
• Sievietes, juniori 12,5 km individuālā distance (g+st+g+st);
• Juniores, A grupas jaunieši 12,5 km individuālā distance (g+st+g+st);
• A grupas jaunietes 8,5 km individuālā distance (g+st+g+st);
• B grupas jaunieši 7 km individuālā distance (g+st+g);
• B grupas jaunietes 7 km individuālā distance (g+st+g);
• C grupas jaunieši-jaunietes 5,1 km individuālā distance (g+g); (šautenes atrodas uz
ugunslīnijas);
• Veterāni M40, M50, M60 8,5 km individuālā distance (g+st+g+st);
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Veterānes W40, W50, W60 8,5 km individuālā distance (g+st+g+st);
D grupas jaunieši 1,5 km sprints kross ;
D grupas jaunietes 1,5 km sprints kross;

Vīrieši, sievietes, juniori/es, A grupai jaunieši, jaunietes dalībnieku grupām par katru nesašauto
mērķi 45 sek sods
B dalībnieku grupām par katru nesašauto mērķi 30 sek sods
C grupu dalībniekiem par katru nesašauto mērķi 30 sek sods, ieroči uz robežas
Vīriešu, sieviešu, junioru, A grupas startē ar Marve nr.6 rolleriem, pārējās grupas ar Start
skating71 rolleriem.

Dienas kārtība:
• 11:30 Komandu pārstāvju sanāksme ( pie servisa ēkas blakus stāvlaukumam)
• 11:45 STARTS D grupas jauniešiem-jaunietēm (sprints kross, starta intervāls 30 sek);
• 12:15 - 13:05 Piešaude A, B, C grupas jauniešiem-jaunietēm, junioriem-juniorēm, sievietēm,
vīriešiem un veterāniem (2 reizes pa 20 min.); (atkarībā no dalībnieku skaita galvenais tiesnesis
informēs par piešaudes kārtību) ;
STARTS Vīriešiem, junioriem, A grupas jauniešiem, sievietēm, juniorēm, B grupas
jauniešiem, A grupas jaunietēm, veterāniem - M40, M50, M60, B grupas jaunietēm,
veterānēm- W40, W50, W60;
• 15:00 STARTS C grupas jauniešiem-jaunietēm.
No 13:15

Piezīme. Precīzi starta laika pa vecuma grupām būs pieejami oficiālā treniņa dienā. Var tikt mainīta
dalībnieku starta secība atkarībā no dalībnieku skaita, veicamās distances garuma u.c. faktoriem
sacensībās.
22.08.21.
Disciplīnas:
• Vīrieši un juniori 8 km masu starts kross (g+g+st+st);
• Sievietes, juniores 6 km masu starts kross (g+g+st+st);
• A grupas jaunieši 8 km masu starts kross (g+g+st+st);
• A grupas jaunietes, 6 km masu starts kross (g+g+st+st);
• B grupas jaunieši 5 km masu starts kross (g+g+st);
• B grupas jaunietes 5 km masu starts kross (g+g+st);
• C grupas jaunieši-jaunietes 3km masu starts kross (g+g); (šautenes atrodas uz ugunslīnijas);
• Veterāni M40, M50, M60 6 km masu starts kross (g+g+st+st);
• Veterānes W40, W50, W60 6 km masu starts kross (g+g+st+st);
Soda aplis visām grupām 70m.
•
•

D grupas jaunieši 1,5 km kross – masu starts ;
D grupas jaunietes 1,5 km kross – masu starts.

Dienas kārtība:
• 10:30 Komandu pārstāvju sanāksme (turpat , kur pirmajā dienā)
• 10:45 STARTS D grupas jauniešiem-jaunietēm (kross-masu starts);
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11:00 - 11:50 Piešaude A, B, C grupas jauniešiem-jaunietēm, junioriem-juniorēm, sievietēm,
vīriešiem un veterāniem (2 reizes pa 20 min.); (atkarībā no dalībnieku skaita galvenais tiesnesis
informēs par piešaudes kārtību);
no 12:00 STARTS Vīriešiem, junioriem, A grupas jauniešiem, sievietēm, juniorēm, B grupas
jauniešiem, A grupas jaunietēm, veterāniem M40, M50, M60, B grupas jaunietēm, veterānēm
W40, W50, W60;
~ 13:30 STARTS C grupas jauniešiem-jaunietēm;
~14:45 Apbalvošana.

Piezīme. Precīzi starta laika pa vecuma grupām būs pieejami sacensību dienā. Var tikt mainīta
dalībnieku starta secība atkarībā no dalībnieku skaita, veicamās distances garuma u.c. faktoriem
sacensībās.

ROLLERI
•

•

Visiem sportistiem, kuri piedalās sacensībās uz rolleriem, obligāti jālieto aizsargķiveres!
Vīriešu, sieviešu, junioru, A grupas startē ar Marve nr.6 rolleriem, pārējās grupas ar
Start skating71 rolleriem.

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. Apbalvošana notiks pēc otrās sacensību dienas.
PIETEIKUMI
Reģistrācijā sacensībām ir atvērta līdz 2021.gada 19.augustam plkst. 12:00. Pieteikumam sacensībām
jāizmanto online sistēma, kas atrodama www.biatlons.lv

Latvijas Biatlona federācija
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