IEKŠLIETU MINISTRIJAS ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA
SACENSĪBU VASARAS BIATLONĀ NOLIKUMS
I. Komandu un individuālās sacensības
1.

2.
3.

Sacensībās piedalās: Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, Drošības policijas, Valsts policijas reģionu pārvaldes, Rīgas pilsētas
pašvaldības policijas, IeM apvienotā komanda un s/b „Dinamo”.
Komandas sastāvs –12 dalībnieki.
Distances:
3.1. vīriešiem – 3200 m ar 3 ugunslīnijām, pa 5 šāvieniem katrā;
3.2. vīriešiem (41 g. un vecāki) – 2400 m ar 2 ugunslīnijām, sērija - 5 šāvieni;
3.3. sievietēm – 2400 m ar 2 ugunslīnijām, sērija - 5 šāvieni;
3.4. sievietēm (36 g. un vecākas) – 1800 m ar 1 ugunslīniju, sērija - 5 šāvieni.
II. Sacensību nosacījumi

4.

5.
6.
7.
8.

Šaušana notiek ar nemodificētām dienesta pistolēm (mēlītes nospiešanas svars
1360 gr), kuras kalibrs ir ne mazāks par 7,62 mm. 5 (pieci) šāvieni katrā
ugunslīnijā, par katru šāvienu garām melnajam aplim dalībnieka laikam tiek
pieskaitītas klāt 20 sekundes pie distancē pavadītā laika.
Šaušanas distance 20 m, mērķis – “Sporta mērķis Nr.4.”
Aptveres dalībnieki pielādē pirms starta.
Ierocis un aptveres atrodas ugunslīnijā.
Šaušanas laikā radušās šaušanas kļūmes dalībnieks novērš patstāvīgi:
- ja notiek kļūme vai šāviens nenotiek munīcijas dēļ, tad papildus tiek
pielādēta aptvere ar atbilstošu munīcijas daudzumu;
- ja notika kļūme vai šāviens nenotika, laiks netiek apstādināts.
III. Rezultātu noteikšana

Individuālajā vērtējumā augstāka vieta ir dalībniekam, kuram ir labākais
rezultāts distancē. Vienāda rezultāta gadījumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks,
kuram ir labāks rezultāts, trāpījumu kvalitāte šaušanā.
10. Komandu vērtējumā ieskaita 6 labākos rezultātus (3 labākos rezultātus 3600 m
distancē un 1 labāko rezultātu 2400 m distancē (vīriešiem), 1 labāko rezultātu
2400 m distancē (sievietēm), 1 labāko rezultātu 1600 m distancē (sievietēm 30
g. un vecākas)).
9.

11.

12.
13.

Komandu vietas nosaka pēc labāko rezultātu vietu summas. Vienāda rezultāta
gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kurai labāki rezultāti (vietas, šaušanas
punkti).
IV. Uzvarētāju apbalvošana
Uzvarētājkomandas tiek apbalvotas ar kausu.
Uzvarētājus individuālajā vērtējumā apbalvo ar medaļām.
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