NOLIKUMS
GAUJAS NACIONĀLĀ PARKA
sacensībām
MEŽA BIATLONĀ
Sacensību laiks un vieta:
Sacensības notiks 2019. gada 2. februārī Gaujas Nacionālajā parkā - Līgatnes dabas takās.
Nepiemērotu laika apstākļu gadījumā sacensību laiks un vieta var tikt mainīti.
Sacensību organizēšana:
Sacensības organizē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar nodibinājumu “Gaujas Nacionālā
parka fonds”.
Sacensību programma:
 no plkst.9.30 līdz 10:30 reģistrēšanās;
 plkst.11.00 pirmais starts – intervālu starts;
 30 min. pēc pēdējā finišējušā dalībnieka sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana
un izloze.
Sacensību dalībnieki:
Sacensībās aicināti piedalīties visi dabas un aktīvās atpūtas baudītāji.
Sacensībās var piedalīties individuāli vai komandā.
Komandā var tikt pieteikts neierobežots dalībnieku skaits, brīvi izvēloties startējošo skaitu
konkrētās grupās.
Sacensību dalībnieki personīgi, bet nepilngadīgajiem – viņu vecāki, ir atbildīgi par dalībnieku
veselības stāvokli un drošību sacensību laikā, kā arī par sacensību nolikuma un kārtības
ievērošanu!
Dalībnieku grupas un distanču garumi:
Kungi
Grupa

Aļņi
Zvirbuļi
Ērgļi
Ūpji

Dzimšanas gads

Slēpošanas stils

Apļu skaits

km

Bez vecuma ierobežojuma
2001.g. dzim. un jaunāki
2000. - 1979.g. dzim.
1978.g. dzim. un vecāki

brīvais
brīvais
brīvais
brīvais

2
1
1
1

11
5,5
5,5
5,5

1

Dāmas
Grupa

Mežirbes
Cielavas
Vālodzes
Pūces

Dzimšanas gads

Slēpošanas stils

Apļu skaits

km

Bez vecuma ierobežojuma
2001.g. dzim. un jaunākas
2000. - 1979.g. dzim.
1978.g. dzim. un vecākas

brīvais
brīvais
brīvais
brīvais

2
1
1
1

11
5,5
5,5
5,5

Bērni līdz 10 gadu vecumam dodas slēpojumā gidu pavadībā, bez sacensību ieskaites (distances
garums ~600 m) vai vecāku pavadībā attiecīgajā grupā.
Inventārs:
Slēpošanas inventāru nodrošina sacensību dalībnieki, šautriņas un attiecīgo inventāru, kā arī laika
kontroles čipus – sacensību organizatori. Par nozaudētu laika kontroles čipu – sods EUR 50.
Starta kārtība:
Reģistrējoties, komandas vadītājs saņem komandas dalībnieku vai individuāli startējošie savus
numurus un laika kontroles čipus. Dalībnieki startē starta protokolā norādītajā starta laikā un
secībā.
Distanču veikšanas un šautriņu mešanas kārtība:
Atbilstoši grupai visi dalībnieki ar slēpēm veic distanci. Katrā distances aplī dalībnieki divās
šautuvēs (turpmāk tekstā pirmajā un otrajā šautuvē) met šautriņas ne tuvāk kā 3 m attālumā
novietotā „mazā kuilēna” mērķī līdz pirmajam trāpījumam „mazā kuilēna” centra aplī.
Maksimālais metienu skaits – 3. „Mazā kuilēna” centra apļa diametrs ir 12 cm. Dalībniekiem, kuri
ar 3 šautriņu metieniem netrāpa „mazā kuilēna” centra aplī:
1) pirmajā šautuvē – saņem 1 (vienas) minūtes sodu;
2) otrajā šautuvē - slēpo 1 (vienu) soda apli. Soda apļa garums ~ 200 m.
Dalībnieki, kuri ar 3 šautriņu metieniem netrāpa arī pa „mazā kuilēna” siluetu:
1) pirmajā šautuve – saņem 2 (divu) minūšu sodu;
2) otrajā šautuvē - slēpo 2 (divus) soda apļus. Soda apļa garums ~ 200 m.
Šautriņu mešanas tiesnešu norādījumu ievērošana ir obligāta!
Gadījumā, ja dalībnieks nebeidz distanci un nefinišē, dalībniekam par to jāpaziņo sacensību
sekretariātā vai, ja dalībnieks vispār neatgriežas starta/finiša zonā – tuvāk esošajam tiesnesim.
Dalībnieka pienākums ir atgriezt numuru un laika kontroles čipu tiesnesim vai sekretariātā
starta/finiša zonā.
Individuālo rezultātu vērtēšana:
Augstāku vietu grupas ietvaros ieņem dalībnieks, kurš īsākā laikā, ieskaitot saņemtās soda minūtes,
veic visu distanci, tostarp šautriņu mešanu un, ja nepieciešams, soda apli/apļus.
Komandu rezultātu vērtēšana:
Katras grupas uzvarētājs iegūst 1 punktu, 2.vietas ieguvējs – 2 punktus, utt. Punktus iegūst visi
komandā startējušie dalībnieki. Individuāli startējušie punktus neiegūst.
Katrai komandai ieskaita 3 labāko rezultātu punktu summu neatkarīgi no dalībnieka grupas.
Komandu vērtējumā tiek vērtētas komandas ar pilnu ieskaites dalībnieku skaitu, t.i., 3
dalībnieki.
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Uzvar komanda ar mazāko punktu summu.
Vienādas punktu summas gadījumā augstāka vieta ir komandai, kurai: 1) augstāka labākā
dalībnieka vieta individuālajā vērtējumā [piemēram, ja A komadas dalībnieki savās distancēs finišē
1., 3. un 4.vietā, bet B komandas 2., 3.. un 3.vietā, uzvar A komanda] ; 2) augstāka sliktākā
komandas dalībnieka vieta individuālajā vērtējumā [šādā gadījumā iepriekšējā piemērā uzvar B
komanda]; 3) ir lielāks kopējais dalībnieku skaits.
Apbalvošana un izloze:
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā saņems medaļas. Komandu vērtējumā uzvarējusī komanda
saņems individuāla dizaina kausu.
Izloze:
Organizētāju un atbalstītāju sarūpēto balvu izlozē piedalīsies visi startējušie dalībnieki, kas būs
palikuši uz sacensību noslēgumu un apbalvošanu.
Pieteikumi:
Pieteikties var līdz 30.janvārim plkst.20:00, aizpildot pieteikšanās formu https://ej.uz/xc68 vai
rakstot uz gnpfonds@gmail.com, vai par paaugstinātu dalības maksu sacensību dienā līdz
plkst.10:00.
Izmaiņas pieteikumā nav ieteicamas. Ja izmaiņas pieteikumā ir nepieciešamas objektīvu apstākļu
dēļ, tās tiek pieņemtas, reģistrējoties sacensību norises dienā līdz plkst.10.00 vai līdz 1. februārim
plkst.12:00, rakstot uz gnpfonds@gmail.com.
Dalībnieki, kas pieteikti sacensību norises dienā, startē beigās saskaņā ar papildus starta protokolu.
Dalības maksa (ieskaitot PVN):

Bērni līdz 14 (ieskaitot)
gadu vecumam
Jaunieši no 15 līdz 17
(ieskaitot) gadu vecumam
Pieaugušie no 18 gadu
vecuma

Reģistrējoties līdz
30.janvārim plkst.20:00

Reģistrējoties
sacensību dienā

Bez maksas

Bez maksas

5.00 EUR

7.00 EUR

10.00 EUR

12.00 EUR

Dalības maksu var nomaksāt elektroniski līdz 31.01. plkst.12:00 vai sacensību dienā skaidrā naudā.
Dalības maksā iekļauta ieeja Līgatnes dabas takās, laika kontroles čipu un uzskates sistēmas īre,
trases un šautuvju sagatavošana, tiesnešu darbs, balvas ātrākajiem un veiksmīgākajiem un silta tēja
finišā.
Rekvizīti: Nodibinājums „Gaujas nacionālā parka fonds”
reģistrācijas Nr.40008019114
konta Nr.LV12UNLA0027800700915
A/S SEB Banka
kods UNLALV2X
ar norādi "Par biatlonu, Vārds, Uzvārds” vai “Par biatlonu, Komanda”
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Dalībnieka vai komandas neierašanās vai nestartēšanas gadījumā dalības maksa netiek atgriezta.
Dalībniekiem vai komandām, kurām nepieciešams
gnpfonds@gmail.com, norādot maksātāja rekvizītus.

atsevišķs

rēķins,

jāraksta

uz

Informācija par neatliekamo medicīnisko palīdzību:
Dalībniekiem iespējams saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību starta/finiša zonā. Pēc
palīdzības var griezties pie jebkura trases tiesneša, kas tālāk sazināsies ar neatliekamās palīdzības
dienestu.
Papildu informācija:
Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks Līgatnes dabas takās pie Informācijas
centra.
Sacensību galvenais tiesnesis – Rolands Auziņš, tālr.29365307.
Sacensību galvenā sekretāre – Iveta Timze, tālr.29185912, e-pasts: iveta.timze@daba.gov.lv
Papildu informācija – Mārtiņš Zīverts, tālr.29205712, e-pasts: martins.ziverts@daba.gov.lv.
Sacensību nolikums un cita informācija par sacensībām būs pieejama www.gnpfonds.lv.
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