Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla
NOLIKUMS
Biatlonā
1. Sacensību laiks un vieta
2018. gada 2. marts, slēpošanas trasē pie Piekuļu tehnikuma Ērgļu stadiona, Ērgļi.
2. Dalībnieki
Izglītības iestādes var pieteikt dalībniekus šādās vecuma grupās:
1. grupa - 1998*. - 2001. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes.
2. grupa - 2002. - 2003. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes.
3. grupa - 2004. - 2005. gadā dzimušie zēni un meitenes.
4. grupa - 2006. - 2007. gadā dzimušie zēni un meitenes.
* dzimuši 1998. gada 1. septembrī un jaunāki
3. Sacensību programma
Sprints zēniem un meitenēm.
1. grupa. Jaunietes - 3 km. Jaunieši - 4 km (soda aplis 70 m)
2. grupa. Jaunietes - 3 km. Jaunieši - 4 km (soda aplis 70 m)
3. grupa. Meitenes - 2 km. Zēni - 3 km (soda aplis 60 m)
4. grupa. Meitenes - 1,5 km. Zēni - 2 km (soda aplis 40 m)
4. Pieteikumi
1. Pieteikties dalībai festivālā varēs interneta mājas lapā www.lsfp.lv
2. Pieteikumu elektroniskā forma darbosies no 15.01.2018. līdz 27.02.2018. plkst. 15.00.
3. Pieteikumu oriģināli (ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmogu) obligāti jāiesniedz
iebraukšanas dienā, veicot akreditāciju.
5. Sacensību norise un vērtēšana
Norise:

Sacensības notiek ar gaisa šautenēm. Šaušana pa krītošiem mērķiem. Visas distances
sastāv no trim apļiem ar divām šautuvēm starp tām. Šaušana - guļus no atbalsta. Attālums līdz
mērķim deviņi metri. Šāvienu (lodīšu) skaits katrā šautuvē atbilstoši mērķu skaitam. Par katru
nesašautu mērķi jāslēpo soda aplis. Par katru neveiktu soda apli dalībniekam (komandai)
pieskaita soda laiku divas minūtes.
Sacensībās var startēt ar savām gaisa šautenēm. Piedalīšanās aizliegta ar gaisa
šautenēm, kas aprīkotas ar optiskajiem tēmekļiem. Patronas jālādē pa vienai!!!
Vērtēšana:
Uzvarētāji tiek noteikti individuāli gan zēniem, gan meitenēm katrā vecuma grupā.
6. Piezīmes
Reģistrācija, mandātu komisija un dalībnieku numuru saņemšana kopā ar skolas komandu,
akreditējoties Ērgļu vidusskolā. Numurus izsniegs Izglītības iestādes komandas vadītājam
(sporta skolotājam).
Pieteikumi no sporta klubiem, sporta skolām un individuāli netiks pieņemti.

