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Atviro 

Lietuvos biatlono vasaros čempionato  

varžybų  

NUOSTATAI 

 

 
Tikslas ir uždaviniai 

Išaiškinti stipriausius biatlono sporto šakos sportininkus atskirose amžiaus grupėse. 

Formuoti Lietuvos biatlono visų amžiaus grupių rinktines ir rezervą. Prisidėti prie sporto šakos 

vystymosi, populiarinimo. 

 
Organizatoriai 

Varžybas rengia ir organizuoja Lietuvos biatlono federacija kartu su Latvijos biatlono 

federacija.  

  Varžybų vyr. teisėjas – Gunārs Ikaunieks. 

  Varžybų sekretorius – Ričardas Griaznovas 

   
Vieta ir laikas 
Varžybos vykdomos: 

  2021 m. rugsėjo 17-19 d., Sporto ir poilsio bazėje „Smeceres sils“ Madonā (LAT); 
 
  2021 09 17 penktadienis: 
  14:00-15:00 Prišaudymas; 
  15:00-16:00 Oficiali treniruotė 
 
2021 09 18 šeštadienis : 

11:00 –11:50 – Ginklų prišaudymas; 

  12:00 – Biatlonas-Riedslidės, Bendro starto rungtis; 

   

 2021 09 19 sekmadienis: 

10:00 –10:50  – Ginklų prišaudymas; 

11:00 – Biatlonas- Krosas, Individuali starto rungtis. 

 
Varžybų dalyviai, saugumo priemonės: 
Varžybos yra atviros kitų šalių dalyviams. Varžybose gali dalyvauti sporto mokyklų, sporto klubų ar 
kitų organizacijų vaikai, jaunimas ir suaugusieji techniškai tam pasirengę. Dalyviai dalyvauja 
atskirose amžiaus grupėse.  
Varžybose dalyvaujantys nepilnamečiai turi turėti medikų leidimą sportuoti. Už med. leidimus 
(Pažymas) yra atsakingos dalyvį deleguojančios organizacijos. Suaugusieji dalyviai, sąmoningai 
suvokdami varžymosi intensyvumą ir krūvį, registruodamiesi į varžybas patvirtina savo tinkamumą 
varžytis ir patys atsako už savo sveikatą. 
Rungtyje su riedslidėmis - šalmus naudoti privaloma visose treniruotėse ir varžybose (IBU renginių ir 

varžybų taisyklių D priedo 4.7 priedas). Šalmus privalu dėvėti teisingai - ne nugarine puse priekyje. 

 
Grupės: 

 „A“ –  sportininkai gimę  (1999 m. ir vyresni); 

„B“ –  sportininkai gimę  (2000 – 2002 m.g.); 

„C“ –  sportininkai gimę  (2003 – 2004 m.g.). 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu: 

 Lietuvos biatlono federacijos 

prezidentas  Arūnas Daugirdas   

2021 m. rugsėjo 03 d. Vilnius 

  



 

 

Rungtys ir Distancijos: 

 

 Biatlonas-Riedslidės, Bendro starto rungtis (2021 m. rugsėjo 18 d.): 

 
„A“ vyrai – 12,5 km, moterys – 10 km;  
„B“ vaikinai –12,5 km, merginos – 10 km;  
„C“ vaikinai - 8 km, merginos – 7 km;  
 
Šaudymas: 
„ A“, „B“ ir „C“ grupės – šautuvus veža su savimi, 4 ugnies linijos (Gulint+Gulint+Stovint+Stovint), 
bauda – 150 m; 
 

Biatlonas- Krosas, Individuli starto rungtis ( 2021 m. rugsėjo 19 d.): 

 

„A“ vyrai – 7 km, moterys – 6 km;  

„B“ vaikinai – 7 km, merginos – 6km;  

„C“ vaikinai – 6 km, merginos – 5 km; 

 

   Šaudymas: 

 „ A“ „B“ ir  „C“ grupės– šautuvai piramidėse, 4 ugnies linijos (Gulint+ Stovint +Gulint+Stovint),   

bauda – 30“ . 

 

Distancijos pagal ratus 

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

distanciją ir starto laikus atsižvelgiant į gamtines sąlygas. 

 

Nugalėtojų apdovanojimas 

Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti medaliais, diplomais, o A grupės dalyviai ir piniginiais 

prizais: 

1 vt – 150 EUR 

2 vt – 100 EUR 

3 vt – 50 EUR 

 

Varžybų dalyvių registracija ir kita informacija: 

Išankstinė registracija el.paštu iki 2021 09 16,  12 val. adresu info@biathlonltu.com  

Nuostatai skelbiami www.biathlonltu.com . 

Dalyviai -Biatlonas-Riedslidės Bendro starto rungtyje varžosi MARWE 6  tipo riedslidėmis. 

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

Dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas apmoka deleguojanti organizacija. 

 

COVID informacija.  

Čempionato metu bus vadovaujamasi Latvijos vyriausybės sprendimais, reguliuojančiais tvarką ir 

sąlygas dėl atvykstančiųjų ir renginiams taikomų reikalavimų.  

Daugiau info: https://keliauk.urm.lt/location/latvija  

Tačiau Lietuvos biatlono federacija, atsižvelgdama į situacijos su COVID-19 aktualumą, 

organizuojamuose renginiuose rekomenduoja: 

Dalyviai, norintys dalyvauti varžybose, turi pasirūpinti savo ir aplinkinių saugumu. Infekcijos 

saugumo patvirtinimo būdai: 

- skiepijimo pasas (ES COVID sertifikatas/galimybių pasas) 

- Įrodymas, kad persirgote SARS Covid-19  

- SARS Covid-19 neigiamo testo sertifikatas, ne senesnis kaip 48 valandos 

Šie reikalavimai taikomi visiems dalyviams nuo 16 metų - varžybų organizatoriams, treneriams, 

pagalbinis personalas, žiūrovai 

Dalyviai, kurie negali įrodyti savo infekcijos saugumo, kaip minėta aukščiau, renginio vietoje privalo 
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dėvėti veido apsaugines kaukes (išskyrus varžymosi laikotarpį), laikytis saugaus atstumo (min 2 m).  

Asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas) į renginį neįleidžiami. 

 

 

 

Paruošė: LBF generalinis sekretorius Ričardas Griaznovas 

 

 

 

 


