
     
 

BIATLONS VISIEM 
Laiks un vieta 

20.janvāris 11.00 Sporta un atpūtas bāze SMECERES SILS, Madonas novads. 
Piešaude no 10.00-11.00 
Sacensību atklāšana 11.00 
Starts 11.30 

Mērķis un uzdevumi 

 Popularizēt biatlonu Latvijas iedzīvotāju un ģimeņu vidū. 

 Veicināt veselīgas aktivitātes ziemā brīvā dabā 
Organizatori 

SAB “Smeceres sils”, Biedrība “Meža sports”, Madonas BJSS, Biedrība  A-Madona 

Dalībnieki 

Sacensībās var piedalīties visi, kas vēlas izmēģināt biatlona gaisotni.  

Grupas: 

 SV13 2006-2008  g.dzimušie 

 SV16 2003-2005  g.dzimušie  

 SV19 2000-2002  g.dzimušie 

 SV21 1985-1999  g.dzimušie 

 SV35 1975-1984  g.dzimušie 

 SV45 1965-1974  g.dzimušie 

 SV55 1955-1964  g.dzimušie 

 SV65 1954            g.dzimušie un vecāki 

 OPEN  jebkurš vecums un dzimums 
Distanču garumi.  

Atļauti ir abi slēpošanas stili – brīvais stils un klasiskais stils. 
Organizatori nodrošinās līdztekus slēpošanai brīvajā stilā papildus vienu sliedi slēpošanai klasiskajā stilā 
slēpošanas trases malā.   

 V16, V65 un visām sieviešu grupām 3x1,5km ar divām šautuvēm guļus. 

 Pārējām vīriešu grupām 3x3 km ar divām šautuvēm guļus.  

 Open  un SV13  3x500m ar divām šautuvēm guļus 
Šaušana. 

Ieroči atrodas šautuvē, ar ieročiem nodrošina organizatori. Būs pieejams ierocis kreiļiem. 
Šaušana ar atbalstu pa biatlona stāvus mērķiem (lielajiem). Katrā šautuvē 5 šāvieni.  
Par katru nesašautu mērķi 150 metri soda aplis. Par neveiktu soda apli sods 2 minūtes. 

Dalības maksa:   

S16, V16, S65 un V65 grupas 5 eiro, pārējās grupas 10 eiro. 
Ģimenēm ar 3 un vairāk sacensību dalībniekiem kopējā maksa 20 eiro. 
Apmaksa veicama ar pārskaitījumu: 
Saņēmējs: A-Madona, reģistrācijas numurs: 40008187910 
Konta numurs: LV14UNLA0050018374436, SWIFT kods: UNLALV2X 
Apmaksa ir iespējama arī skaidrā naudā uz vietas pie reģistrēšanās līdz 11:00 sacensību dienā. 

Apbalvošana 

Visās grupās 1.-3.vietu ieguvējus. 

Informācija, pieteikšanās 

Pieteikties līdz ceturtdienai 17.janvārim. 

 

     



Papildus iespējas: 

 Fischer  Latvia piedāvās notestēt populāros Twinskin Race modeļus , klasiskā soļa slēpes ar integrēto ādiņu 

atspēriena zonā . 

Būs pieejami arī izmēģināšanai Carbonlite Skate slidsoļa modeļi . Tāpat Fischer Latvia teltī darbosies slēpju 

serviss un slēpju sagatavošanas meistarklases. 

 

Pieteikšanās un aktuālā informācija par sacensību norisi interneta mājas lapā:  

www.smeceressils.lv  

Telefons informācijai: 26396032 

http://www.smeceressils.lv/

