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Apstiprinu :  
LBF ģenerālsekretārs        K.Meirāns                                     
2015. g. 7.septembrī                                                  
 

 
NOLIKUMS 

 
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VASARAS BIATLONĀ  

2. KĀRTA 
 

SACENSĪBU VIETA UN LAIKS: 
Sacensības notiek 2015.gada 25.-27. septembrī  Atpūtas bāzē “Smeceres sils”.  
 
DALĪBNIEKI: 
Sacensībās piedalās Latvijas biatlona federācijas biedri, klubi.  
Grupas:  

-‐ vīrieši, sievietes (1994 g.dz. un vecāki);  
-‐ juniori, juniores (1995/96);  
-‐ A gr. jaunieši, jaunietes (1997/98);  
-‐ B gr. jaunieši, jaunietes (1999/2000);  
-‐ C gr. jaunieši, jaunietes (2001/2002);  
-‐ M40/W40, vīrieši, sievietes (1966/1975)  
-‐ M50/W50, vīrieši, sievietes (1956/1965)  
-‐ M60/W60, Vīrieši, sievietes (1955 un vecāki) 

. 
 
VADĪBA: 
Sacensības organizē LBF un Madonas BJSS. Sacensības vada LBF apstiprināta tiesnešu kolēģija.  
 
PROGRAMMA: 
25.09. Plkst.14:00 -16:00 Iebraukšana, piešaude 
 
26.09. Plkst.11:00-11:45 piešaude 
 Plkst. 12:00 sacensību sākums 
 

• 20 km individuālais starts (rolleri) vīrieši, juniori - (g.+ st. + g.+ st. – 60 sek); 
• 15 km individuālais starts (rolleri) sievietes, juniores, A jaunieši - (g.+ st. + g.+ st. 60 sek); 
• 10 km individuālais starts (rolleri) A jaunietes - (g.+ st. + g.+ st. 60 sek);  
• 8 km individuālais starts (rolleri) - M40, M50, M60   (g.+ st. + g.+ st. 60 sek); 
• 10 km individuālais starts (rolleri) B jaunieši, - (g.+ st. + g.+ st. 60 sek); 
• 8 km individuālais starts (rolleri) B jaunietes - (g.+ st. + g.+ st. - 60 sek) 
• 8 km individuālais starts (rolleri) W40,W50,W60 - (g.+ st. + g.+ st. - 60 sek) 
• 6 km individuālais starts (rolleri) C jaunieši, C jaunietes  - (g.+ g. 30sek.)  

ieroči atrodas uz ugunslīnijas; 
 

Vīrieši un sievietes startē ar MARVE rolleriem, pārējās grupas ar START rolleriem. 
 
Visiem dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres. 
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27.09. Plkst.10.00 -10:45 piešaude 
 Plkst.11:00 sacensību sākums 

 
• 6 km sprints (kross) vīriešiem, junioriem, A gr. jauniešiem (g. + st. - 70m); 
• 5 km sprints (kross) sievietēm, juniorēm, A gr. jaunietēm (g. + st. - 70m); 
• 4 km sprints (kross) B gr. jauniešiem (g.,+ st. - 70m); 
• 4 km sprints (kross) B gr. jaunietēm (g. + st. - 70m); 
• 3 km sprints (kross) C gr. jauniešiem (g. + g. - 70m); 
• 3 km sprints (kross) C gr. jaunietēm (g., + g. - 70m); 
• 4 km sprints (kross)  M40, M50, M60 (g.,+ st. - 70m); 
• 4 km sprints (kross)  W40,W50,W60 (g.,+ st. - 70m); 

 
Plkst.10:00 

• 1 km kross D grupas jauniešiem un jaunietēm 
 

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 un Madonas BJSS. Izdevumus, kas saistīti 
ar līdzdalību sacensībās sedz dalībnieks vai komandējošā organizācija.  
 
VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA: 
Ar medaļām, diplomiem un balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji. 
Ja grupā piedalās mazāk par 3 dalībniekiem, balvas netiek pasniegtas. 
Ārzemju dalībnieki netiek apbalvoti ar Latvijas Čempionāta medaļām un diplomiem, bet saņem 
balvas par godalgotām vietām. 
 
 
PIETEIKUMI: 
Iepriekšējie pieteikumi līdz š.g. 24. septembrim plkst. 16.00 sacensību galvenajam tiesnesim 
Jānim Irbem sportaskola@e-madona.lv, on-line pieteikšanās www.smeceressils.lv 
 
 
 
 
 
 
       Latvijas Biatlona federācija 


