
 

 
 

 

 

 

NUOSTATAI/REGULATIONS 
 

Lietuvos biatlono čempionatas 

Lithuanian biathlon championships 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m. Kovo 24-25  

Ignalina 

 



A.1  Renginio vieta 

 
Sporto g. 6, Ignalina, Lietuva 

A.1 Event venue 

 
Sporto str. 6, Ignalina, Lithuania 

 

A.2   Kontaktinis adresas 
Organizacinio komiteto 

 

Lietuvos biatlono federacija 

Visorių g. 8, 08300 Vilnius 

Tel. +370 699 21923  

info@biathlonLTU.com  
www.biathlonLTU.com  

 

A.2  Contact address 
Of Organizing Committee 

 

Lithuanian Biathlon Federation 

Visoriu str. 8, 08300 Vilnius 

Tel. +370 699 21923 

info@biathlonLTU.com 

www.biathlonLTU.com  

 

A.3  Varžybų komitetas 
 

A.3  Competition Committee 

 
OK Pirmininkas 

Varžybų vyr. teisėjas 

Varžybų sekretorius 

Šaudyklos vyr. teisėjas                  

Arūnas Daugirdas 

Ričardas Griaznovas 

Agnė Kaukėnienė 

Andrius Leškevičius  

Chief of OC 

Chief of Competition 

Competition Secretary 

Chief of Shooting range 

 

 

 

A.4  Registracija 

 
Iki 2023.03.23, 16 h 

Kontaktinis asmuo: 

  

A.4  Registration 

 
Before 23.03.2023, 16h 

Contact person: 
 

Robertas Trakys 

+370 625 08081 

media@biathlonLTU.com 

 

 

mailto:info@biathlonLTU.com
http://www.biathlonltu.com/
mailto:info@biathlonLTU.com
http://www.biathlonltu.com/
mailto:media@biathlonLTU.com


 

 

B.2  Varžybų taisyklės B.2  Competition regulations 
 
Varžybos bus vykdomos pagal galiojančias IBU 
2021 metų renginių ir varžybų taisykles ir IBU 
regioninių renginių rekomendacijas (gaires) 
2022/2023.  

 
The Competition will be conducted in 
accordance with the current IBU Event and 
Competition Rules 2021 and IBU Regional 
Events Guidelines 2021/2022. 

B.  Informacija B. Information 

 

B.1 Varžybų programa B.1 Competition Program 
  

 
Data Varžybos/ 

Competition 
Treniruotės/prišaudymas 
Training/Zeroing 

Kita/Other 

 
Penktadienis/ 
Friday 
24.03.2023 

 
17:00 
Super Sprinto 
rungtis/ 
Super Sprint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prišaudymas/Zeroing 
16:15 – 16:45 
Prišaudymas į pop. 
Taikinius viena serija 
Zeroing paper targets 
16:15 – 16:45 
One session 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varžybų ofisas 
atidaromas/Competition Office 
open   15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šeštadienis/ 
Saturday 
25.03.2023 

 
11:00 
Vienetų 
estafečių 
rungtis/ 
Single mix relay 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prišaudymas/Zeroing 
10:15 – 10:45 
Prišaudymas į pop. 
Taikinius viena serija 
Zeroing paper targets 
10:15 – 10:45 
One session  
 
 
 
 

 
Varžybų ofisas 
atidaromas/Competition Office 
open   08:30 
Apdovanojimų ceremonija 
30 min. po paskutinio dalyvio 
finišo stadione 
Award Ceremony 
30 min. after last finish 
of the competition 
on the Stadium 



Varžybose gali dalyvauti Lietuvos ir kitų šalių, 
sporto mokyklų, sporto klubų ar kitų 
organizacijų vaikai, jaunimas ir suaugusieji 
techniškai tam pasirengę. Dalyviai dalyvauja 
atskirose amžiaus grupėse.  
Varžybose dalyvauja nepilnamečiai dalyviai, 
turintys medikų leidimą. Suaugusieji, 
sąmoningai suvokdami varžymosi intensyvumą 
ir krūvį,  patys atsako už savo sveikatą, 
 
 
Varžybų organizatoriai ir teisėjų kolegija 
pasilieka sau teisę esant reikalui koreguoti 
šiuos nuostatus.  
Dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo 
išlaidas apmoka deleguojanti organizacija. 

 

In the competitions can participate technically 
equipped children, youth and adults from 
Lithuania and other countries sport schools, 
clubs or other organizations. Participate 
compete in separate age groups.  
Minors can take part in the competitions only 
with a medical permission. Adults beeing 
conciously aware of the intensity and burden 
of the competitions are responsable for their 
health. 
 
The organizers and judges has the right to 
adjust the regulations if necessary. Travel, 
accomodation and nourishment expenses 
should be paied by the appointed 
organization. 

B.3  Antidopingas B.3  Antidoping 
 
Kiekvienas sportininkas, užsiregistravęs 
varžyboms, turi būti pasirengęs atlikti dopingo 
kontrolę. Atsisakymas ar dopingo kontrolės 
vengimas laikomas antidopingo taisyklių 
pažeidimu. 

 
Every athlete registered for the competition 
must be prepared for a doping control. Refusal 
or circumvention of doping control is 
considered as violation of the antidoping rules. 
 

 

 

 

 



B.5 Draudimas B.5  Insurance 
 
Atvykstant ir išvykstant iš Lietuvos Respublikos, 
pakanka turėti Europos šaunamųjų ginklų pasą, 
kurio gali pareikalauti oficialus pareigūnas. 
Pareikalavus, gali būti pateiktas ir Organizatoriaus 
kvietimas. Kitų leidimų nereikia. 
 

 
When entering and leaving the Republic of Estonia 
the European Firearms Passport and the Official 
Invitation of the Organizer must be submitted on 
request. No other permits are required. 
 

 
B.4  Varžybų specifikacija 

 
B.4 Competition specification 
 

Amžiaus grupės/ Age Groups 
 

MW- sportininkai gimę ( 2000 m. ir vyresni )  

                                          MW22- sportininkai  gimę ( 2001-2003 m.) 

MW19 –  sportininkai gimę  ( 2004- 2005 m.) 

MW17 –  sportininkai gimę  ( 2006- 2007 m.) 

 
 
 

Penktadienis/Friday 24.03.2023 

 
Grupė/ Rungtis/ Šaudymas/ Distancija/ Bauda 
Groups Competition Type Shootings Distance Penalty 

MW/MW22 
MW19/ MW17 

 
Super Sprintas 

4,5 km 

 
P S  

 
3 x 1,5 km 

 
75 m 

     

 P – gulint/prone;     S – stovint/standing 
 
 

Šeštadienis/ Saturday  25.03.2023 

 
Grupė/ Rungtis/ Šaudymas/ Distancija/ Bauda 
Groups Competition Type Shootings Distance Penalty 

MW/MW22 
MW19/ MW17 

Vienetų estafetė 
Single mix relay 
6 km*/7,5 km**  

        PS+PS  
    4 x 1,5 km 
    5 x 1,5 km 75 m 

 
     

P – gulint/prone;    S – stovint/standing; 
*-  Pirmo etapo dalyvio distancija; 
**- Antro etapo dalyvio distancija;   
***- Teisėjų kolegija pasilieka teisę sudaryti vienetų estafečių komandas pagal sportininkų 
meistriškumo lygį. 
 

 

 



Visi dalyviai turi būti apdrausti asmeniškai arba 
savo NF nuo nelaimingų atsitikimų ir ligų. 
Organizatorius neatsako už jokius sužalojimus 
asmeniui ar materialinę žalą. 

All participants have to be sufficiently insured 
individually or by their NF against accidents and 
illnesses. 
The organizer cannot be held liable for any injures 
to person or material damage. 

 

C.1 Paraiškų pateikimo 
terminai 

C.1 Entry Deadlines 

 

Paraišką pateikti Organizaciniam komitetui iki  
2023.03.23  16:00, A priedas. 
Pakeitimus galima atlikti likus 1 valandai iki 
prišaudymo pradžios, vėliau pakeitimai nebus 
priimami. 

 

Submit application by 23.03.2023  16:00 to 
Organizing Committee, Annex A. 
Changes can be made until 1 hour before the 
zeroing, later changes will not be accepted. 

 

 

 


