Biedrības Active AP atklātās sacensības

3-ais Baltijas biatlona veterānu čempionāts 2022
(3rdBBMC 2002)
NOLIKUMS
SADARBĪBAS PARTNERI UN ORGANIZATORI
Idejas autors un organizators Biedrība Active AP. Atbalstītāji un lielākie organizēšanas līdzdalībnieki
Madonas BJSS un Labākā sporta un atpūtas bāze "Smeceres sils".
SACENSĪBU MĒRĶIS
Popularizēt biatlonu! Kuplināt biatlona veterānu kustību Latvijā un Baltijā. Gūt jaunu pieredzi un papildināt
esošās zināšanas par biatlonu un tā dažādību. Aktīvi pavadīt laiku, pilnveidot un noskaidrot katram savas spēcīgās
īpašības. Gatavoties nākošajai sacensību sezonai. Uzvarēt sevi!
Gūt jaunu pieredzi un/vai papildināt esošās zināšanas par biatlonu un tā dažādību. Saprast, kāpēc biatlonā
sacensību dalībnieki reizēm netrāpa mērķī. Jautrā un sportiskā kompānijā pavadīt dažas no septembra
jaukajām dienām.
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek 2022.gada septembra 09.-11.dienā labākajā Latvijas un Vidzemes Sporta un atpūtas bāze
"Smeceres sils", kurā ir šautuve un vienkārši labi cilvēki. Precīzāka adrese: Lazdonas pagasts, Madonas novads.
Ja kādam vieglāk pēc koordinātēm, tad aptuvenās koordinātas: 56o84'15" N 26o19'55".
Piešaudes sākums saskaņots ar Griniču (+2st) – 10:00. Starts 11:00.
DALĪBAS MAKSA
Grupa

01.09.2022

30.00
S/V18 – S/V70
15.00
S/V12, S/V16*;
*Madonas BJSS audzēkņiem dalības maksai atlaide 50%

Viena sacensību
diena (līdz
01.09.2022)
15.00
8.00

Sacensību dienā
40.00
30.00

NEPIECIEŠAMAIS INVENTĀRS:
Rollerus, nūjas, slēpošanas zābakus, velosipēds vai ciskudrillis (kas darbināms tikai ar muskuļu spēku
piemērots MTB trasei) ir jāņem līdzi, nedrīkst aizmirs mājās arī ieroci un munīciju, apģērbs atbilstoši laika
apstākļiem. Ķivere obligāti, ieteicamas arī brilles. Grupas S/V12 un S/V 16 startē uz rolleriem ar START rolleru
riteņiem ar izmēru ne lielāku par 71 mm. Pārējās grupas startēs uz Skigo alumīnija rolleriem, kurus nodrošina
sacensību organizatori. Velosipēdus var iznomāt “Smeceres sila” bāzē, ja tie būs pieejami (telefons
+371 29347575).
DALĪBNIEKI:
Sacensībās piedalās šādas grupas:
Grupa
S/V 13
S/V 16
S/V 18
S/V 30
S/V 40
S/V 50
S/V 60
V 70+

Dzim.gads
2008 un jaunāki
2007 – 2005
2004 – 1993
1992 – 1983
1982 – 1973
1972 – 1963
1962 – 1953
1952 un vecāki

Dalības maksa pārskaitāma uz Biedrības Active AP bankas kontu norādot savu vārdu un uzvārdu (vai
vairākus dalībniekus) nepieciešamības gadījumā var izrakstīt rēķinu.
Rekvizīti:
Biedrība Active AP
Reģ.Nr.: 40008231068
Banka: AS “Swedbanka”
Konts: LV35HABA0551039395743
Mērķis: BBMC Vārds Uzvārds
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SACENSĪBU NORISES UN NOTEIKUMI:
Septembra 9.diena: treniņš 16:00
Septembra 10.diena:
Sprints (rolleri)
10:00 – 10:50 (2x20 min) – piešaude pa papīra mērķiem.
11:00 Starts
Dalībniekiem S12, V12, S16 – S60 un V60 – V70+ ieroči atrodas uz ugunslīnijas, pārējās grupas ieroču
sacensību laikā pārvieto uz muguras. Sacensību dalībniekiem ir jāveic savam vecuma atbilstoša distance ievērojot
biatlonā vispārēji pieņemtos nosacījumus. Sacensību laikā trasē pārvietoties ar rolleriem ir aizliegts!
Septembra 11.diena:
Iedzīšana (MTB)
09:30 – 09:50 (20 min) – piešaude pa papīra mērķiem (S12, V12, S16 – S60, V60, V70)
10:00 Starts.
~ 11:00 – 11:20 (20 min) – piešaude pa papīra mērķiem (V16 – V50)
~ 11:30 Starts
Starts tiks dots atbilstoši sprinta rezultātiem (starta protokols tiks precizēts pēc sprinta rezultātiem).
Dalībnieks katrā šautuvē izmanto 5 patronas + 1 rezerves patrona un par katru neaizvērto mērķi soda laiks
pieskaitīts pie rezultāta.
Dalībniekiem ir jāveic savam vecuma atbilstoša distance ievērojot biatlonā vispārēji pieņemtos
nosacījumus. Sacensību laikā šautuvē pārvietoties ar velosipēdu ir aizliegts! Par aizlieguma neievērošanu sods 30
sekundes par katru reizi tiks pieskaitīts pie rezultāta.
DISTANCES
Septembra 11.diena:
Meistar grupa*:
Grupa

SPRINTS UZ ROLLERIEM.
Šautuve
Distance
(G-guļus
St-stāvus)

Soda
aplis (m)

Piezīmes

S12, V12
3 km (3x1.0 km)
G+G
100
Ieroči uz paklāja
S60, V60, V70
3 km (3x1.0 km)
G+St
100
Ieroči uz paklāja
S16 – S50
3 km (3x1.0 km)
G+St
100
Ieroči uz paklāja
V16 – V50
6 km (3x2 km)
G+St
150
Ieroči uz muguras
S/V12 – rolleri ar Start riteņiem 71 mm
S/V16-S/V60, V70 – rolleri SKIGO alumīnija, riteņi Nr.3 – nodrošina organizatori piešķir pirms starta.
Septembra 12.diena:
Meistar grupa*:
Grupa
S12, V12, S60
S16 – S50, V60 – V70
V16 – V50

IEDZĪŠANA
Šautuve
Distance
(G-guļus, St-stāvus)
6 km (4x1.5 km)
G+G+G
7.5 km (5x1.5 km)
G+G+St+St
10 km (5x2 km)
G+G+St+St

Soda
laiks (sek.)
10
10
15

Piezīmes
Ieroči uz paklāja
Ieroči uz paklāja
Ieroči statīvos

STAFETE
Grupa
Vīriešu
Jauktā
(vismaz viena sieviete)

Distance
3x1 km rolleri
3x1 km MTB
3x0.8 km skriešana
3x1 km rolleri
3x1 km MTB
3x0.8 km skriešana

Šautuve
(G-guļus, St-stāvus)
G+St
G+St
G+St
G+St
G+St
G+St

Soda
laiks

Piezīmes

(sek.)

10

10

Ieroči uz muguras
Ieroči piramīdā
Ieroči piramīdā
Ieroči uz muguras
Ieroči piramīdā
Ieroči piramīdā

VADĪBA:
Sacensības organizē biedrības Active AP sadarbībā ar Madonas BJSS. Galvenais tiesnesis – Andis
Pušņakovs, Atbildīgais par distanci Pušņakovs Andis, Atbildīgais par laika kontroli (izsludināta meklēšana) un
šautuvē Una Patrīcija Arama.
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APBALVOŠANA:
Ar balvām apbalvos 1.-3. vietu ieguvējus katrā vecuma grupā. Paredzētas specbalvas un mierinājuma
balvas.
DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA:
Sacensībās drīkst piedalīties tie, kas ir veseli un fiziski gatavi veikt distanci! Sacensību organizētāji nenes
atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām (kā arī šie divi netiek aicināti uz sacensībām). Katrs pats ir
atbildīgs par veselības stāvokli, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kuri nav spējīgi to nodrošināt –
palūdziet saviem vecākiem, aizbildņiem vai sponsoriem rast risinājumus. Transporta, naktsmītņu, uztura izdevumi
un dalības maksas sedz komandējošās organizācijas, sponsori vai katrs dalībnieks pats.
DISKVALIFIKĀCIJA
Diskvalifikācijas pienākas katram, kas sporta un atpūtas bāze "Smeceres sils" un sacensību distancē pārkāps
kādu no zemāk minētajāmām darbībām:
• nesportiska uzvedība;
• organizatoru un tiesnešu aizrādījumu neievērošana;
• drošības tehnikas neievērošanu šautuvē un ar ieroci;
• par distances saīsināšanu.
Diskvalificēt var arī dalībnieku, kurš jau ir finišējis un līdz apbalvošanai ir pārkāpis kādu no noteikumiem,
attiecīgi dodot iespēju pārējiem dalībniekiem grupā pakāpties par pozīciju uz augšu.
PROTESTI
Ļoti jācer, ka tādi nebūs, jo mēs neesam tendēti uz Sacensību atmosfēru, kur par katru cenu ir jāuzvar citi.
Galvenais ir baudīt sevi, dabu un labu kompāniju! Bet, ja gadījumā ir radusies situācija, tad galvenais tiesnesis
objektīvi nolemj protesta svarīgumu.
Protesta iesniegšana 50 EUR pie bagātīgi uzklāta galda, ko sedz protesta iesniedzējs, līdzi aicinot iesaistītās
personas. Protesti tiks izskatīti brīvā laikā no sacensību organizēšanas – iespējams, pat pēc pasākuma beigām.
Protests rezultāts tiks nosūtīts uz e-pastu!
Protesta komisija:
Vadītājs:
Locekļi:

Andis Pušņakovs
Marijan Kačanovski
Una Patrīcija Arama
Aira Bērziņa
kāds no iesniedzējam lojāliem dalībniekiem vai treneriem

FOTO UN VIDEO.
Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus, un izmantot
sacensību popularizēšanai bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Publiskotās fotogrāfijas un video
sacensību dalībnieki varēs lejupielādēt.
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.
Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā. Organizatori nav atbildīgi
par nolikuma nezināšanu.
PIETEIKUMI:
Pieteikties varēs no augusta līdz š.g. septembra 08.dienai plkst. 16.00, pieteikuma forma būs pieejama
mob.:+371 29391780 (galvenais sacensību vaininieks).
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