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slēpošanas- biatlona klubs „Cēsis” 
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SLĒPOŠANAS-BIATLONA KLUBA „CĒSIS” 

BALVAS IZCĪŅA BIATLONĀ 

NOLIKUMS 

 
SACENSĪBU ORGANIZATORI 

Sacensības organizē biedrība Slēpošanas- biatlona klubs „Cēsis” sadarbībā ar Cēsu 

Olimpisko centru.  

 

LAIKS, VIETA 

Sacensības notiek 2013.gada 7.septembrī, Priekuļos, Olimpiskā centra slēpošanas –biatlona 

bāzē. 

 

DALĪBNIEKI UN PROGRAMMA 

Sacensībās aicināti piedalīties Latvijas un citu valstu biatlonisti. 

 

1. 1994.gadā dz. un vecāki juniori, vīrieši, veterāni 

2. 1995.-96. gadā dz. A grupas jaunieši 

3. 1997.-98. gadā dz. B grupas jaunieši 

4. 1999.-00. gadā dz. C grupas jaunieši 

5. 2001. gadā dz. un jaunāki zēni D grupas zēni 

6. 1996. gadā dz. un vecākas A grupas jaunietes, juniores, sievietes 

7. 1997.-98.gadā dz. jaunietes B grupas jaunietes 

8. 1999.-00. gadā dz. C grupas jaunietes 

9. 2001. gadā dz. un jaunākas D grupas meitenes 

 

7.septembrī individuālā distance uz rolleriem ( START SKATING 71 riteņu diametrs 71 

mm)   

 12,5 km vīrieši, juniori, veterāni                  g.+ st.+ g.+ st. 

 12,5 km A gr. jaunieši                                   g.+ st.+ g.+ st. 

 10 km B gr. jaunieši                                      g.+ st.+ g. šautenes uz paklāja 

 5,4 km C gr. jaunieši                                     g.+ g. šautenes uz paklāja 

 9 km A gr. jaunietes, juniores, sievietes      g.+ st.+ g.+st. 

 7,2km B grupas jaunietes                             g.+ st. + g. šautenes uz paklāja  

 5,4 km C gr. jaunietes                                   g.+ g. šautenes uz paklāja 

 1,5km masu starts kross D gr. zēni un D gr. meitenes no atbalsta 1.šautuve pa stāvus 

mērķiem, 2.šautuve pa guļus mērķiem, šautenes uz paklāja 

 

 

 



 

 

 

 Soda laiks- A gr. jaunieši, vīrieši, juniori, veterāni- 1min. 

                    sievietes, juniores, A gr. jaunietes 1min. 

                   B gr. jaunieši, jaunietes 40 sek. 

                   C gr. jaunieši, jaunietes 30 sek. 

                   D grupa 20 sek. 

 

Mini sprints ar kopēju startu. 

800m ar neierobežotu patronu skaitu 1 šautuve guļus ( 400m+g+400m) 

Kontrollaiks 5 min. 

D grupas dalībnieki mini sprintā nepiedalās. 

 

PIETEIKUMI UN STARTA KĀRTĪBA 

Pieteikumi iesniedzami līdz 5.septembrim plkst. 15.oo Cēsu pilsētas Sporta skolā Jurim 

Kreilim , fakss 64122405 vai pa e-pastu juris@cesusportaskola.lv  

Nosūtot pieteikumu, pārliecināties par to saņemšanu. 

 

7. septembrī piešaude plkst. 11.00 

 

APDROŠINĀŠANA 

Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām. 

Dalībnieki vai to komandējošā organizācija ir atbildīga par dalībnieku veselību un 

nelaimes gadījumu apdrošināšanu.  

Rolleru sacensībās vēlams startēt aizsargķiverēs.  

  

APBALVOŠANA 

  Rolleru biatlonā 1.-3.v. tiek apbalvota ar diplomiem un medaļām.        

  Mini sprintā 1.vietas ieguvējs saņem balvu.  

 

IZDEVUMI 

Izdevumus , kas saistīti ar sacensību organizēšanu nodrošina slēpošanas – biatlona klubs 

„Cēsis” un sacensību sponsori. 

Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai pats 

dalībnieks. 

Dalības maksa 1,50Ls no dalībnieka. D grupā 1Ls.   

 

 

 

 

 


