
 1 

MADONAS BJSS SACENSĪBAS VASARAS BIATLONĀ 
 

NOLIKUMS 
 

SACENSĪBU VIETA UN LAIKS: 
Sacensības notiek 2022.gada 8.jūlijā Madonā,  Sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”. 

 

DALĪBNIEKI: 

Sacensībās piedalās Latvijas biatlona federācijas biedri, klubi. 

Grupas: 

 

• W19,W22 jaunietes un juniores (apvienotā grupa) (2000./2005.) 

• M19,M22A  jaunieši un juniori (apvienotā grupa) ( 2000./2005.) 

• MW17 jaunieši, jaunietes (2006./2007.) 

• MW15  jaunieši, jaunietes (2008./2009.) 

• MW13  zēni, meitenes (2010.) 

• MW11  zēni, meitenes (2011.g. un jaunāki) TIKAI ROLLERI 

 

 

  

VADĪBA: 

Sacensības organizē Madonas BJSS. Galvenais tiesnesis – Pēteris Putniņš, galvenais sekretārs 

Jānis Irbe. 

 

PROGRAMMA: 

8.07. 2022. Piešaude plkst.10.00 – 10.30 –vienu reizi 30 minūtes (visas grupas, izņemot WM13 

grupu) 

 

Plkst.10.05  Rolleri MW11  zēni, meitenes 1km  (intervālu starts) 

 

ROLLERI (intervālu starts) startē ar START SKATING 71 riteņu diam.71mm 

Starts plkst.10.45 

• W19,W22 jaunietes un juniores (apvienotā grupa) 7km 2+2+1+1+1 

(g+st.+g+st.), sods 150m; 

• M19,M22 Jaunieši un juniori (apvienotā grupa) 8km 2+2+2+1+1 

 (g + st. + g + st.), sods 150m; 

• M17  jaunieši 6km 2+2+1+1 (g+st.+g), sods 150m; 

• W17  jaunietes 5km 2+1+1+1 (g+st.+g), sods 150m. 

Starts plkst. 11.30 

• M15  jaunieši 4km 2+1+1 (g + g), sods 100m (ieroči atrodas uz uguns 

līnijas – uz paklāja); 

• W15  jaunietes 3km 1+1+1 (g + g), sods 100m (ieroči atrodas uz 

uguns līnijas- uz paklāja). 

 

  

Piešaude (MW13 ) plkst.12.15 – 12.30. 

Sprints (skriešana - intervālu starts ) plkst.12.45  

 

• MW13 grupas zēni, meitenes 1.5 km (g+g - šauj no atbalsta 

pa stāvus mērķiem, ieroči atrodas uz uguns līnijas-uz paklāja) 

0,5+0,5+0,5 sods 20m. 
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Mini stafetes  (skriešus) plkst. 14.00  komandas var veidot visu grupu sportisti. 

(izņemot  no WM11  grupa) 

 

2 dalībnieki, katrs veic stafeti divas reizes, 5+1 patronas (sods 20m) 

 

1.grupa  (šauj guļus+ guļus) 

Startējošo dalībnieku gadu summa 28 gadi un mazāk 

2.grupa  (šauj guļus+ guļus) 

Startējošo dalībnieku gadu summa 29- 30 gadi  

3.grupa  (šauj guļus+ guļus) 

Startējošo dalībnieku gadu summa 31- 34 gadi  

 

 

APBALVOŠANA: 

Ar  medaļām tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. 

 

PIETEIKUMI: 

Iepriekšējie pieteikumi elektroniski portālā www.smeceressils.lv nosūtāmi līdz š.g. 5.jūlijam 

plkst. 12.00 .  

 
 

      

                                               Galvenais tiesnesis:……………/Pēteris Putniņš/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


