
Apstiprināts 21.12.2021. 

Latvijas Biatlona federācijas  

valdes loceklis 

Gundars Upenieks 

 

Latvijas Biatlona federācija sadarbībā ar Jaunsardzes centru rīko 

  

Jaunsardzes kauss biatlonā 2022 
Talsi, 11.02.2022. 

NOLIKUMS 

  

1. Mērķis un uzdevumi 

Popularizēt biatlonu bērnu un jauniešu vidū, dodot iespēju startēt biatlona sacensībās. 

Noskaidrot labākos biatlonistus Jaunsardzes dalībnieku vidū. 

  

2. Sacensību vadība 

Sacensības organizē Latvijas Biatlona federācija sadarbībā ar Jaunsardzes centru un Talsu pašvaldību. 

Sacensības vada Latvijas Biatlona federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

Sacensību galvenais tiesnesis – tiks precizēts. 

Kontakti: epasts: biatlons@biatlons.lv. 

  

3. Sacensību norise 

Sacensības notiek Talsos. 

Sacensības notiek formātā slēpošana + šaušana. 

 

Sacensības notiek ar pneimatiskajiem ieročiem. Šaušanas instruktors sacensību laikā visiem dalībniekiem 

palīdz pielādēt ieročus. 

Sacensību vispārējā kārtība: 

Disciplīna – Sprints 

2 uguns robežas: 

Visas grupas šauj ar pneimatiskajiem ieročiem – guļus un guļus. 

Guļus šaušana notiek no statīva. Mērķa izmērs - 35mm. 

Par katru nesašauto mērķi finiša rezultātam tiks pieskaitīts 20 sekunžu soda laiks. 

   

Sacensību organizatori nodrošina ar sporta ieročiem un patronām, kuriem jāatrodas visu sacensību laiku uz 

ugunsrobežas. Pie katra ieroča atrodas šaušanas instruktors, kas sniedz padomu, kontrolē un atbild par drošību. 

Piešaudes laikā dalībniekam būs iespēja iepazīties ar ieročiem un veikt 5 izmēģinājuma šāvienus pa papīra 

mērķiem. 

  

4. Apdrošināšana 

Komandējošā organizācija vai individuāli pieteiktais dalībnieks atbild par dalībnieka (vai savu – ja pieteikts 

individuāli) veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. 

  

5. Sacensību programma 

10:00-11:00 ierašanās, reģistrācija 

11:00-11:50 piešaude 

No plkst. 12:00 starts* Starta secība pa distancēm: 1,5 km, 3 km, 4.5 km. 

~15:00 apbalvošana 

* Atkarībā no dalībnieku skaita, starta laiki distancēm, kā arī sacensību sākuma laiks var mainīties. Starta laiki 

tiks publicēti mājas lapā vienu dienu pirms sacensībām.  

Grupa Dzimšanas gads Distance Šaušana Ieroču veids 

C gr. Jaunieši 2007.-2008. 1.5 km Guļus+guļus Pneimatiskais 

C gr. Jaunietes 2007.-2008. 1.5 km Guļus+guļus Pneimatiskais 

B gr. Jaunieši 2005.-2006. 3 km Guļus+guļus Pneimatiskais 

B gr. Jaunietes 2005.-2006. 3 km Guļus+guļus Pneimatiskais 

A gr. Jaunieši 2003.-2004. 3 km Guļus+guļus Pneimatiskais 
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A gr. Jaunietes 2003.-2004. 3 km Guļus+guļus Pneimatiskais 

Juniori 2000.-2002. 4.5 km Guļus+guļus Pneimatiskais 

Juniores 2000.-2002. 4.5 km Guļus+guļus Pneimatiskais 

Open grupa W 1999. - un vecāki 1.5 km Guļus+guļus Pneimatiskais 

Open grupa M 1999. - un vecāki 1.5 km Guļus+guļus Pneimatiskais 

Organizatori, ņemot vērā katras sacensību norises vietas specifiku, patur tiesības mainīt distanču garumus. 

 

6. Dalībnieki, reģistrācija un dalības maksas sacensībām 

Sacensības ir individuālas. 

Latvijas Biatlona federācijas (LBF) juridisko biedru audzēkņiem un Jaunsardzes organizāciju dalībniekiem 

dalība ir bez maksas. 

Pieteikšanās notiek tiešsaistes formātā līdz 2022.gada 4.februārim. Pieteikšanās saite tiks izsūtīta novadu 

nodaļu vadītājiem. Jaunsardzes dalībnieki, kuriem nav slēpošanas inventāra (slēpes, nūjas, zābaki), 

pieteikšanās formā norāda auguma un kājas izmērus. 

  

7. Dalībnieku apkalpošana (serviss) 

Pneimobiatlona šautenes un patronas katram dalībniekam; 

Dzirdināšanas punkts finišā; 

Sacensību numuri; 

Foto; 

Sacensību komentēšana; 

Ģērbtuves, tualetes, mantu glabātuve; 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība starta / finiša zonā.  

 

8. Apbalvošana 

Tiks apbalvoti katras grupas 1.-3.vietas ieguvēji. 

  

Jaunsardzes kauss biatlonā tiks organizēts ievērojot aktuālos MK noteikumus Nr. 662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  

 

 


