LETNÍ BIATLON
Datum konání:

24. 6. 2019 – 26. 6. 2019

Pořadatelský subjekt:

Český svaz biatlonu
SKP KORNSPITZ Jablonec

Místo konání:

Biatlonový areál Jablonec nad Nisou
Sportovní 46/4659

Disciplíny:

Sprint žáci B, žačky B – 1,5 km, LL
Sprint žáci C, žačky C – 2 km, LL
ZHS žáci B, žačky B – 2 km, LL
ZHS žáci C, žačky C – 3 km, LL
Mix štafety:
3 x 1 km L – žáci B + žačky B (2 + 1 libovolně)
3 x 1 km L – žáci C + žačky C (2 + 1 libovolně)
Trať sprintů bude zpestřena obratnostními prvky.

Organizační zajištění:

Jan Matouš
e-mail: ov@skpjablonec.cz

Ředitel soutěže:

Jan Matouš

Technický ředitel:

Radovan Ježek

Hlavní rozhodčí:

Petr Pleštil

Technický delegát:

Vojtěch Zicháček

Technická porada:

24. 6. 11.15 hod. biatlonový areál
25. 6. 19.00 hod. biatlonový areál

LETNÍ BIATLON
Informace:

Jan Matouš

Kategorie:

žákyně „B“ (W13,W12) 2007 - 2008
žákyně „C“ (W15,W14) 2005 – 2006
žáci „B“ (M13,M12) 2007 - 2008
žáci „C“ (M15,M14) 2005 - 2006

Počet účastníků:

každý kraj může nominovat maximálně dva závodníky v každé
kategorii + 2 trenéři

Časový program:

Po 24. 6. 9.00 – 11.00 hod. trénink,
16.00 hod. nástřel, 17.00 hod. sprint
Út 25. 6. 16.00 hod. nástřel,
17.00 hod. ZHS
St 26. 6. 16.00 hod. nástřel,
17.00 hod. mix štafety

Kancelář závodu:

Biatlonový areál v Břízkách

Podmínky závodů:

Právo startu mají pouze závodníci, kteří jsou držiteli nejméně III. VT
v letním biatlonu či biatlonu, nebo kteří prokazatelně (výsledková
listina, žebříček biatlonu) absolvovali v probíhající sezóně nebo v
předcházející sezóně alespoň jeden závod v biatlonu.

Soutěžní pravidla:

pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěž Českého poháru letním
Biatlonu v sezoně 2019

Přihlášky:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému
ODM 2019

Porady, losování:

Biatlonový areál v Břízkách

LETNÍ BIATLON
Startovní čísla:

výdej vždy před soutěží v kanceláři závodů

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po zveřejnění
předběžných výsledků se vkladem 500,- Kč, při zamítnutí vklad
propadá.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy
v areálu 30 minut po skončení závodů všech kategorií.

Změna propozic:

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě
nepředvídaných událostí.

UPOZORNĚNÍ

Dne 25. 6. 2019 je možné se dostat do biatlonového areálu
v čase 14:10 – 15:30 hod. Mimo tento čas budou uzavřeny
veškeré příjezdové komunikace z důvodu probíhajícího závodu
v triatlonu.

