2016 M. ATVIROS IGNALINOS RAJONO VASAROS BIATLONO
TAURĖS VARŽYBOS
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti ir plėtoti biatlono sportą;
2. Skatinti vaikų sveikatingumą ir sportinį darbą vasaros atostogų metu, sporto mokymo įstaigose;
3. Tobulinti biatlonininkų sportinį meistriškumą, skatinti juos sistemingai treniruotis, geriausius tinkamai atstovauti savo kolektyvus respublikinėse ir tarptautinėse varžybose.
II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS
4. Vasaros biatlono varžybas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centro treneriai,
sporto klubas ,,Viksvojis''
5. Ignalinos rajono vasaros biatlono taurės vyr. teisėjas Gintautas Čepulis.
III. VARŽYBŲ DALYVIAI
6. Varžybose dalyvių skaičius neribojamas.
7. Varžybų dalyviai :
7.1. I grupė 1998 ir vyresni
II grupė 1999-2000 m.
III grupė 2001-2002 m.
IV grupė 2003 ir jaunesni
8.Varžybose dalyvauja sporto mokyklų, klubų, centrų biatlonininkai, turintys gydytojo leidimą.

IV. DALYVIŲ PRIĖMIMAS IR PARAIŠKOS
9. Dalyvių ir trenerių komandiravo išlaidas apmoka siunčianti organizacija. Paraiškas siųsti iki
rugpjūčio 16 dienos 14.00 valandos el. paštu; b.vitkunas@gmail.com:
10. Už sportininkų drausmę, elgesį ir sveikatą varžybų metu atsako komandos vadovas.

V. VARŽYBŲ PROGRAMA
11. Ignalinos rajono vasaros biatlono taurės varžybos vyks 2016m. rugpjūčio 17 d. LŽSC
naujoje šaudykloje.
12. 2016 rugpjūčio 16 d. 15-17 val atvykimas ir oficiali treniruotė.
13. 2016 rugpjūčio 17 d. 10 val. prasišaudymas. 11 val. startas sprinto varžyboms.
13.1. Nuotoliai.
Rungtyniaujama sprinto rungtyje.
I gr. berniukai 10 km., mergaitės 7.5 km, šaudoma g+st, baudos ratas 150 m.
II gr. berniukai 7.5 km., mergaitės 6 km, šaudoma g+st, baudos ratas 150 m.
III gr. berniukai 6 km., mergaitės 4 km., šaudoma g+g, baudos ratas 100m.
IV gr. berniukai 4 km., mergaitės 3km. šaudoma g+g, nuo atramos,
baudos ratas 100 m.

Riedučiai;
I gr. startuoja SRB arba Marwe riedučiais.
II- III-IV gr. Start riedučiais.
13.2 Ginklai;

I-II gr. ginklus vežasi. III-IV gr. ginklai šaudykloje ant kilimėlio.

VI. LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI
14. Atskirų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais
ir prizais.

Ignalinos KSC sporto skyrius

