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Bendros biatlono sporto šakos varžybų taisyklės
1. Dalyviai, rungtys.
Visos Lietuvos biatlono federacijos vykdomos varžybos vykdomos remiantis tarptautinės biatlono sąjungos
taisyklėmis.
Amžiaus grupės:

Rungtys:
Vyrai
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

20 km Individuali rungtis;
10 km Sprintas;
12,5 km Persekiojimas;
4x7,5 km Estafetė;
15 km Bendro starto;
5 km Super Sprintas Finalas / 3 km Super Sprintas kvalifikacija;
15 km Trumpa individuali rungtis su 45 sek baudos ratu (Tik esant nepalankiom oro/sniego
sąlygom)
h. 15 km Bendras startas su 60 dalyvių.

Moterys
a. 15 km Individuali rungtis;
b. 7,5 km Sprintas;
c. 10 km Persekiojimas;
d. 4x6 km Estafetė;

e. 12,5 km Bendro starto;
f. 5 km Super Sprintas Finalas / 3 km Super Sprintas kvalifikacija;
g. 12,5 km Trumpa individuali rungtis su 45 sek baudos ratu (Tik esant nepalankiom oro/sniego
sąlygom);
h. 12 km Bendras startas su 60 dalyvių.
Vyrai ir moterys/mišrios estafetės
a. 2 x 6 km Moterys + 2 x 7.5 km Vyrai;
b. 6 km Moterys + 7.5 km Vyrai.
Jaunimas vyrai
a. 15 km Individuali rungtis;
b. 10 km Sprintas;
c. 12.5 km Persekiojimas;
d. 4 x 7.5 km Estafetė;
e. 12.5 km Bendro starto;
f. 5 km Super Sprintas Finalas / 3 km Super Sprintas kvalifikacija;
g. 12 km Bendras startas su 60 dalyvių.
Jaunimas moterys
a. 12,5 km Individuali rungtis;
b. 7,5 km Sprintas;
c. 10 km Persekiojimas;
d. 3 x 6 km Estafetė;
e. 10 km Bendro starto;
f. 5 km Super Sprintas Finalas / 3 km Super Sprintas kvalifikacija;
g. 9 km Bendras startas su 60 dalyvių.
Jaunimo vyrai ir jaunimo moterys/mišrios estafetės
a. 2 x 6 km jaunimo Moterys + 2 x 7.5 km jaunimo Vyrai;
b. 6 km Moterys + 7.5 km Vyrai.
Jauniai vaikinai
a. 12,5 km Individuali rungtis (bauda 45 sek);
b. 7,5 km Sprintas;
c. 10 km Persekiojimas;
d. 3 x 7,5 km Estafetė;
e. 10 km Bendro starto;
f. 5 km Super Sprintas Finalas / 3 km Super Sprintas kvalifikacija;
g. 12 km Bendras startas su 60 dalyvių.
Jaunės merginos
a. 10 km Individuali rungtis (bauda 45 sek);
b. 6 km Sprintas;
c. 7,5 km Persekiojimas;
d. 3 x 6 km Estafetė;
e. 7,5 km Bendro starto;
f. 5 km Super Sprintas Finalas / 3 km Super Sprintas kvalifikacija;
g. 9 km Bendras startas su 60 dalyvių.
Jauniai vaikinai ir jaunės merginos/mišrios estafetės
a. 2 x 6 km jaunės Merginos + 2 x 7.5 km jauniai Vaikinai;
b. 6 km Moterys + 7.5 km Vyrai.

Distancija, šaudymas ir kt. pagal grupes:
Stulpelis 1: Dalyvių klasė pagal taisykles. Stulpelis 2: Trasos ilgis pagal rungtį. Stulpelis 3: Startuojančių tvarka ir intervalai. Stulpelis 4: Ratų skaičius.
Stulpelis 5: Šaudymo padėtis ir šūvio bauda. Stulpelis 6: Distancija pagal ratus ir šaudymą. Stulpelis 7: Aukščių sukilimo dydžiai.

2. Trasos įveikimas
1.1. Sportininkas įveikia nustatytą distanciją teisinga seka ir kryptimi, šautuvas vežamas už nugaros, kaip
reikalauja taisyklės. Sportininkui draudžiama naudoti bet kokias kitas priemones apart tu kurios turi būti
naudojamos pagal varžybų nuostatus ( slidės, riedslidės, dviratis). Su slidėmis leidžiami visi čiuožimo stiliai.
Trasos įveikimo laikas gali būti fiksuojamas chronometru arba laiko fiksavimo sistema su „ chipais“, kurie
turi būti uždėti ir nuimti tik tam skirtoje vietoje.
1.2. Pasitraukus iš trasos, nepasiekus finišo, sportininkas turi iškarto informuoti starto/finišo teisėją, grąžinti
„cipą“ ir starto numerį, bei praeiti reikalaujamą ginklo saugumo patikrinimą.
1.3. Visų amžiaus grupių sportininkai ( išskyrus jauniausia grupę, kurių ginklai stovi šaudyklos piramidėse)
slidžių ir riedslidžių rungtyse ( išskyrus dviračio ir bėgimo rungtyse, kur ginklai laikomi šaudyklos
piramidėse), ginklus veža už nugaros, vamzdžiu į viršų. Jei varžybų metu atsiranda toks pažeidimas, kad jo
negalima vežti ant nugaros, tokiu atveju galima vežti rankoje laikant už vamzdžio, nukreipto į viršų, kaip
galima saugiau iki šaudyklos, ten jį remontuoti arba pasikeisti į komandos atsarginį ginklą.
1.4. Neteisingas trasos įveikimas. Jei sportininkas neteisingai įveikia dalį distancijos ar įveikia neteisinga
seka, jis privalo grįžti į ta vietą, nuo kurios jis padarė klaidą ir įveikti teisingai. Tam ,kad grįžti atgal,
sportininkui gali tekti judėti priešinga kryptimi, judėdamas prieš priešais atsako , kad netrukdytų ir
nesukeltų pavojaus kitiems sportininkams. Už neteisingai įveiktą trasos dalį ir po to pasitaisymą,
sportininkas nebaudžiamas, jei nebuvo sudarytos kliūtys kitiems sportininkams.
1.5. Baudos rato įveikimas. Visose rungtyse, kur už nepataikymą baudžiama baudos rato (150m) įveikimu,
sportininkas privalo po ugnies linijos, iškarto įveikti už kiekvieną nepataikymą po vieną baudos ratą.
Sportininkas pats atsako už reikalingą įveikti bados ratų skaičių po kiekvieno šaudymo. Vėliau įveikti baudos
ratus draudžiama.
Jei sportininkas įveikė neteisingą kiekį baudos ratų, jis baudžiamas papildomomis 2 min. už kiekvieną
neįveiktą ratą.
2. Trukdžiai
Visų varžybų metu, kategoriškai draudžiama, bet kaip maišyti kitiems sportininkams. Trukdžiais gali būti ir
sportininko daiktų mėtymas trasoje ir šaudykloje.
3. Šaudyklos saugumo taisyklės
3.1. Šaudyti galima tik šaudykloje oficialiai skirtu laiku. Draudžiama su šautuvu daryti judesius keliančius
grėsmę aplinkiniams asmenims arba gali būti traktuojami veiksmai kaip pavojingais. Nuo šaudymo pradžios
iki pabaigos, vamzdis turi būti išlindęs pirmyn už šaudymo linijos nuo kurios vykdomas šaudymas. Šaudymo
metu visiems draudžiama būti šios linijos priekyje. Viso šaudymo metu, sportininkas ir jo treneris atsako už
veiksmus keliančius grėsmę saugumui.
3.2. Šautuvą užtaisyti galima tik vamzdį nukreipus į taikinius arba į viršų. Šovinių dėtuvės įdėjimas į šautuvą,
laikomas taip pat šautuvo užtaisymo veiksmu. Jeigu sportininkas pereina iš vieno šaudymo koridoriaus į
kitą, pirmiausiai jis turi atidaryti ginklo spyną ir išimti šovinių dėtuvę, patikrinti ar vamzdyje neliko šovinio,
po to ginklą užsidėti už nugaros, į įprastą ginklo nešiojimo padėtį.
3.3. Po kiekvienos šaudymo serijos, patikrinti ar neliko šautuve ar šovinių dėtuvėje šovinių. Po varžybų ar
treniruotės, sportininkas privalo patikrinti ginklo saugumą, atidaryti ginklo spyną, išimti šovinių dėtuvę dar
būdamas šaudykloje, šautuvo vamzdis turi būti nukreiptas į taikinius arba į viršų.
3.4. Visi šūviai daromi tik į taikinių pusę.
3.5. Šautuvą sportininkas nusiimti nuo pečių gali, tik šaudymo koridoriuje, atsistojęs abejomis kojomis ant
kilimėlio, ir padėjęs abi lazdas ant jo. Vasaros varžybų metu, vykdant kroso ar dviračio rungtis, šautuvą iš
piramidės iki ugnies linijos griežtai nešti ginklą už vamzdžio nukreiptą į viršų, ginklą užtaisyti galima tik
abejomis kojomis atsistojus ant šaudymo koridoriaus kilimėlio, nukreipus vamzdį į taikinius.

4. Saugumo užtikrinimas po finišo
Sportininkui finišavus, teisėjas finišo zonoje atidaro šautuvo spyną, patikrina ar nėra likusio šovinio
įstatytoje į ginklą šovinių dėtuvėje. Patikrinimas vykdomas laikant ginklo vamzdį nukreiptą tik į viršų. Jeigu
teisėjai nepatikrino, sportininkas savarankiškai privalo atlikti patikrinimą, pašalinti šovinius iš dėtuvių, ginklą
supakuoti į dėklą su atidaryta spyna.
5. Bendrosios elgesio su šaunamuoju ginklu taisyklės
5.1. Elgtis su šaunamuoju ginklu, tarsi jis būtų užtaisytas! Niekada nepamirškite, kad nerūpestingai elgiantis
su šaunamuoju ginklu galima sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį. Saugus elgesys su ginklu turi tapti
nuolatiniu įpročiu. Net ir įsitikinus, kad šaunamasis ginklas yra neužtaisytas, vis tiek elkitės taip, tarsi jis būtų
užtaisytas.
5.2. Niekada netaikykite šaunamojo ginklo į tai, ko nenorėtumėte nušauti. Visada laikykite šaunamąjį ginklą
nukreiptą saugia kryptimi, niekada nenukreipkite šaunamojo ginklo (nežiūrint to, užtaisytas ar ne) į kitą
asmenį ar į save!
5.3. Niekada nepasitikėk kieno nors žodžiu, kad šaunamasis ginklas yra neužtaisytas. Pirma Jūsų mintis
(laikant šaunamąjį ginklą nukreiptą saugia kryptimi ir nuėmus pirštą nuo nuleistuko) turi būti tai, kaip
atidaryti spyną ir įsitikinti tuo, kad šaunamas ginklas yra neužtaisytas!
5.4. Prieš pradėdami šaudyti kiekvieną kartą įsitikinkite, kad ginklas gerai veikia ir kad vamzdis švarus nuo
purvo ar kitokių kliūčių, ar jis nėra pažeistas korozijos ar kitokios tiesioginės įtakos!
5.5. Nelaikykite piršto ant nuleistuko, kol nenusitaikėte į taikinį – tuo užtikrinsite, kad nebus padarytas
savaiminis šūvis.
5.6. Visi šaunamieji ginklai turi būti saugomi neužtaisyti, saugiai, saugioje saugojimo dėžėje ar seife,
nepasiekiami vaikams ir neapmokytiems asmenims.
5.7. Jeigu nuleistukas buvo nuleistas, o ginklas neiššovė, laikykite vamzdį nukreipęs saugia kryptimi. Jei
šaunamasis ginklas vis dėlto neiššovė, atidarykite spyną, išimkite šovinių dėtuvę, išvalykite šaunamąjį ginklą
ir apžiūrėkite išimtą dėtuvę bei neiššovusį šovinį, įsitikinkite ar ginklas nesugedęs.
5.8. Visada, kol rengiatės šauti, saugiai elkitės su užtaisytu šaunamuoju ginklu. Baigus šaudyti, atidaryti
spyną ir įsitikinti, kad šaunamas ginklas yra neužtaisytas.
6. LBF sporto šakos varžybų saugumo taisyklėse nenurodyta atsakomybė už žalą tretiesiems nariams, nes
vadovaujamasi LR Civilinio kodekso nuostatomis.

