
 
 

 

Tvirtinu: 

Lietuvos biatlono federacijos prezidentas 2020 m. liepos 20 d. 

Vilnius 

 
 

Olimpinio čempiono A.Šalnos Taurė ( I etapas) 

  varžybų  

NUOSTATAI 

 
 Tikslas ir uždaviniai 

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 Vilniaus raj. sporto m-kla 

ir  sporto klubu Vilimeksas, jas vykdo patvirtinta teisėjų kolegija sudaryta iš: 
  Varžybų vyr. teisėjas – Arūnas Daugirdas .  

  Šaudykla - RičardasGriaznovas. 

Sekretoriatas – Viktoras Zubovas. 

 
Vieta ir laikas 
Varžybos vykdomos: 
-2020 m. liepos 31 d. Vilniaus raj, sporto m-klos šaudykloje, Nemenčinėje; 
-2020 m. rugpjūčio 01 d. Lietuvos žiemos sporto centro šaudykloje, Ignalinoje. 

 
2020 07 31 penktadienis: 

10:00 – Ginklų prišaudymas; 

  10:45 – ŠAUDYMO rungtis; 

  12:30 – Biatlonas-krosas, SPRINTO rungtis. 

 

  2020 08 01 šeštadienis: 

10:00 – Ginklų prišaudymas; 

11:00 - Biatlonas- Riedslidės, SPRINTO rungtis. 

 
  Varžybų dalyviai: 
Varžybose gali dalyvauti Lietuvos ir kitų šalių, sporto mokyklų, sporto klubų ar kitų organizacijų 
moksleiviai techniškai tam pasirengę. Dalyviai dalyvauja atskirose amžiaus grupėse. Varžybose 
dalyvauja moksleiviai , turintys medikų leidimą. 
 

   Grupės: 
„ A „ – sportininkai gimę ( 1997m. ir vyresni) 
“ B”- sportininkai gimę ( 1998-2000 m.g.) 
„C“ – sportininkai gimę  ( 2001 -2002 m.g.) 
„D“ – sportininkai gimę ( 2003- 2004 m. g.) 

„E“ – sportininkai gimę ( 2005- 2006 m. g.) 

„F“– sportininkai gimę (2007 ir jaunesni m. g.) 

„S1“- megėjai gimę (1985 m. ir jaunesni) 

“S2”- veteranai gimę (1970-1984 m. g.) 

“S3”- veteranai gimę (1969 m ir vyresni) 

 

Rungtys ir Distancijos: 

 



ŠAUDYMO rungtis (2020 m. liepos 31 d.)   
Į popierių 10+10 (dalyvauja A,B,C,D,S  grupės): 
 Pirma serija gulint 10 šūvių į popierinį taikinį – laiko limitas 3 min. 
 Antra serija stovint 10 šūvių į popierinį taikinį – laiko limitas 3 min. 
Į skydus gulom (dalyvauja A,B,C,D,S  grupės): 
 Poromis pagal iškritimo formulę (šaudymas kaip per estafetę 5+3 šoviniai). 

 

Biatlonas-krosas, SPRINTO rungtis (2020 m. liepos 31 d.): 

„ A“ vyrai - 6 km, „ A“ moterys - 4 km; 

„ B“ vaikinai - 6 km, „ B“ merginos - 4 km; 
„C“ vaikinai - 3 km., „ C“ merginos – 2,5 km;  
„D“ berniukai – 3 km., „D“ mergaitės – 2,5 km;  
„E“ berniukai - 2,5 km., „E“ mergaitės – 2 km;  
„F“ berniukai - 1,5 km., „F“ mergaitės – 1,5 km; 

„S1“ vyrai - 2,5 km, „ S1“ moterys - 2 km; 

„S2“ vyrai - 2,5 km, „ S2“ moterys - 2 km; 

„S3“ vyrai – 2,5 km, „S3“ moterys - 1,5 km. 
Šaudymas: 
„A“, „B“„ C“ „D“ ir visos S grupės – šautuvai piramidėse, 2 ugnies linijos (Gulint + Stovint ); 
baudos ratas 70 m ; 
„E“ grupė - šautuvai ugnies linijoje, 2 ugnies linijos ( Gulint+Gulint); bauda- 20 ";  
„F“ grupė -šautuvai ugnies linijoje, 2 ugnies linijos šaudant nuo atramos ( Gulint+Gulint); bauda - 

20". 

 

Biatlonas- Riedslidės,  Sprinto rungtis ( 2020 m. rugpjūčio 01 d.): 

„ A“ vyrai - 10 km, „ A“ moterys -7,5 km ; 

„ B“ vaikinai - 10 km, „ A“ merginos - 7,5 km; 
„C“ berniukai - 7,5 km, „ C“ mergaitės - 6 km; 
„D“ berniukai - 7,5 km, „D“ mergaitės - 6 km; 

  „E“ berniukai - 4 km, „E“ mergaitės – 3  km;  

  "F" berniukai - 2 km, „F“ mergaitės – 2km;  

  „S1“ vyrai - 6 km, „ S1“ moterys - 4 km; 

  „S2“ vyrai - 6 km, „ S2“ moterys - 4 km; 

  „S3“ vyrai - 5 km, „S3“ moterys - 3, 5 km. 

  Šaudymas: 

„A“, „B“„ C“ „D“ ir visos S grupės– šautuvus veža, 2 ugnies linijos (Gulint + Stovint ), bauda- 150m ; 

„E“ grupė - šautuvai ugnies linijoje, 2 ugnies linijos ( Gulint+Gulint ); bauda- 20 ";  

„F“ grupė -šautuvai ugnies linijoje, 2 ugnies linijos šaudant nuo atramos ( Gulint+Gulint);bauda- 20 ". 

 

Distancijos pagal ratus 

Informacija pagal ratus ir starto laikas bus patikslintas varžybų dieną, teisėjų kolegija gali keisti 

distanciją atsižvelgiant į gamtines sąlygas. 

 

 Nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas 

Nugalėtojais ir prizininkais tampa trys geriausi dalyviai savo grupėje. Jeigu grupėje yra mažiau negu 

trys dalyviai, tai tos grupės dalyviai, esant tokiai pačiai distancijai, jungiami prie aukštesnės grupės. 

Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis ir diplomais.  

 

 Varžybų dalyvių registracija ir kita informacija: 

 Išankstinė registracija el.paštu iki 2020 07 28,  15 val. adresu info@biathlonltu.com  

 Nuostatai skelbiami www.biathlonltu.com . Varžybų dalyviai varžosi A ir B grupių vyrai - SRB , 

merginos- Marwe, visos kitos grupės - START 71 tipo riedslidėmis. 

**Įtarus dėl riedslidžių modifikavimo, sportininkas gali būti neprileistas į startą, arba diskvalifikuotas. 

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

Dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas apmoka deleguojanti organizacija. 

 

Paruošė: LBF generalinis sekretorius Ričardas Griaznovas 

mailto:info@biathlonltu.com

