
VILNIAUS RAJONO MERĖS TAURĖS BIATLONO VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

  
Tikslas ir uždaviniai 

Populiarinti biatlono sportą Vilniaus rajone. 

Išaiškinti stipriausius vasaros biatlono sporto šakos sportininkus atskirose amžiaus grupėse Lietuvoje. 

Formuoti Lietuvos biatlono rinktines rezervą. 

 

Organizatoriai  

Varžybas rengia ir organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, Sporto ir Turizmo skyrius bei 

Vilniaus rajono savivaldyb4s sporto mokykla. Varžybas vykdo patvirtinta teisėjų kolegija sudaryta iš: 

Varžybų  vyr. teisėjas – Jurij Levko .  

Šaudykla – Marijan Kačanovski.  

Sekretoriatas – Edita Paketur . 

 

Vieta ir laikas  

Varžybos vykdomos: 2017  m. rugsėjo 14 d. Kalno g. 16 b. Nemenčinėje (biatlono šaudykla). 

 

2017-09-14 ketvirtadienis: 

Atvykimas ir numerių gavimas iki 14.00 val.  

13.30- 14.30 val.  Naujos biatlono šaudyklos atidarymas (Sveikinimo žodis, svečių pasisakymai, Lietuvos biatlono 

rinktinės mišrių vienetų estafečių parodomosios varžybos 

14.30-14.55 val.  Ginklų prišaudymas (popierius), vieną kartą (25 min.)  

15.00 val.  Sprinto rungties varžybų dalyvių startas (krosas) 

 

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, kurie 

yra techniškai tam pasirengę.  Dalyviai dalyvauja atskirose amžiaus grupėse. Varžybose dalyvauja sportininkai, turintys 

medikų  leidimą. Už nepilnamečių sportininkų sveikatą atsako treneris.  

 

Grupės:    

„A“ – sportininkai gimę  (1998-2000 gim. m.)       

„B“ – sportininkai gimę (2001-2002 gim. m.) 

„C“ – sportininkai gimę (2003 gim. m. ir jaunesni)  

     

Distancijos: 

 

Sprinto rungtis:  
 „A“ gr. vaikinai – 4 km.,  „A“ merginos – 4 km 

 „B“ berniukai – 4 km.,  „B“ mergaitės – 3 km 

„C“ berniukai – 3 km.,  „C“ mergaitės – 3 km 

 

Distancijos pagal ratus 

4 km – 3 x 1,33 km 3 km – 3 x 1,00 km 

 

Šaudymas: 

 „A“, „ B“, grupės – 2 ugnies linijos (gulint + stovint ); baudos ratas 70 m. „C“ grupė – 2 ugnies linijos (gulint + gulint 

); baudos ratas 70 m. „A“, „B“ ir „C“ grupių šautuvai piramidėse. 

 

Nugalėtojų apdovanojimas 

Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti  diplomais ir taurėmis. 

Mišrių estafečių dalyviai – daiktiniais prizais.  

 

Varžybų dalyvių registracija 

Išankstinė registracija el. paštu iki  2017-09-12, 16.00 val. el. paštu vrssportomokykla@gmail.com  

Nuostatai skelbiami www.biathlonltu.com . www.vrsa.lt; www.sportomokykla.lt  

 

Kita 

Varžybų organizatoriai ir teisėjų kolegija pasilieka sau teisę esant reikalui koreguoti šiuos nuostatus. Dalyvių kelionės, 

apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas apmoka deleguojanti organizacija. 
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