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Tvirtinu:
Lietuvos biatlono federacijos prezidentas
2016 m. gruodžio 19 d.
Vilnius

Olimpinio čempiono A. Šalnos
TAURĖS BIATLONO
varžybų
NUOSTATAI
Tikslas ir uždaviniai
Pagerbti vienintelio Lietuvoje biatlono sporto šakos Olimpinio čempiono - Algimanto Šalnos laimėjimą. Išaiškinti
stipriausius biatlono sporto šakos sportininkus atskirose amžiaus grupėse Lietuvoje.
Formuoti Lietuvos biatlono rinktinę ir jos rezervą.
Populiarinti biatlono sporto šaką.
Organizatoriai
Varžybas rengia ir organizuoja Lietuvos biatlono federacija kartu su sporto klubu „Vilimeksas“, jas vykdo patvirtinta
teisėjų kolegija sudaryta iš:
Varžybų vyr. teisėjas – Ričardas Griaznovas .
Šaudykla - Arūnas Daugirdas.
Sekretoriatas – Agnė Nemeikaitė .
Vieta ir laikas
Varžybos vykdomos: 2016 m. gruodžio 22-23 d. Lietuvos žiemos sporto centre Ignalinoje .
2016 12 22 ketvirtadienis:
14:00 - 16:00 Oficiali treniruotė
2016 12 23 penktadienis:
11:45 - Trenerių pasitarimas
12:00 - 12:35 Ginklų prišaudymas
12:45 - Sprinto rungties varžybų dalyvių startas
Tikslus starto laikas pagal grupes bus patikslintas varžybų dieną.
Varžybų dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti Lietuvos ir kitų šalių, sporto mokyklų, sporto klubų ar kitų organizacijų sportininkai
techniškai tam pasirengę. Dalyviai dalyvauja atskirose amžiaus grupėse.Varžybose dalyvauja sportininkai, turintys
medikų leidimą.
Grupės:
„A“ - sportininkai gimę (1995 m. ir vyresni)
„B“ - sportininkai gimę (1996 – 1997 m.g.)
„C“ – sportininkai gimę (1998 – 2000 m.g.)
„D“ – sportininkai gimę ( 2001- 2002 m. g.)
„E“ - sportininkai gimę (2003 ir jaunesni m. g.)
Distancijos:
Sprinto rungtis:
„A“ vaikinai - 10 km.,

„A“ merginos - 7,5 km;

„B“ vaikinai - 10 km,
„C“ vaikinai - 7,5 km,
„D“ berniukai - 6 km,
„E“ berniukai - 4 km,

„ B“ merginos - 7,5 km;
„ C“ merginos - 6 km;
„D“ mergaitės - 5 km;
„E“ mergaitės - 4 km;

Šaudymas:
Sprinto rungtis
„A“, „B“, „C“ grupės – šautuvus veža ant pečių, 2 ugnies linijos (Gulint + Stovint); bauda - 150 m.
„D“ grupės – šautuvai piramidėse, 2 ugnies linijos (Gulint + Stovint); baudos ratas 100 m.
„E“ grupė - šautuvai ugnies linijoje, 2 ugnies linijos (Gulint+Gulint); bauda - 20".
Distancijos pagal ratus
Informacija bus patikslinta varžybų dieną, teisėjų kolegija gali keisti distancijas pagal ratus , atsižvelgiant į gamtines
sąlygas ir sniego būklę.
Nugalėtojų apdovanojimas
Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis ir diplomais.
Varžybų dalyvių registracija
Išankstinė registracija el. paštu iki 2016 12 22 16 val. adresu info@biathlonltu.com
Nuostatai skelbiami www.biathlonltu.com .
Kita
Varžybų organizatoriai ir teisėjų kolegija pasilieka sau teisę esant reikalui koreguoti šiuos nuostatus. Dalyvių kelionės,
apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas apmoka deleguojanti organizacija.
Pastaba: C grupės dalyviams, dalyvaujantiems atrankoje į 2017 m. Europos jaunimo festivalį, slidžių servisas
atliekamas centralizuotai.

Generalinis sekretorius
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