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Všeobecná a technická 
ustanoVení / program

Všeobecná ustanoVení

Pořadatel
Český svaz biatlonu,  
cZ biathlon s.r.o

technické Provedení 
sKP KoRnsPiTZ jablonec ve spolupráci s olYMP 
cenTRuM sPoRTu MV a Kb jablonec n.n.

datuM konání  
27. 3. 2019

Místo konání  
biatlonový areál, jablonec nad nisou - Mšeno „břízky“

Přihlášky
Základní přihlášku k závodům je nutno podat on-line přes 
centrální evidenci členů na adrese https://evidence.biatlon.cz 
nejpozději do 25. 3. 2019.

ubytování a stravování
Pořadatel nezajišťuje, pro informace využijte webových stránek 
www.jablonec.com.  občerstvení na závodišti zajištěno. 

Pojištění
Závodníci, jejich doprovod a organizátoři závodu jsou pojištěni 
u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna insurance Group, č. 
4950050842. Viz www.biatlon.cz/o-svazu/dokumenty/ 

diváci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí.

vjezd, Parkování
Při vjezdu a parkování v „břízkách“ je nutno dodržovat dopravní 
značení a pokyny pořadatelů! Pro výpravy budou vydány 
speciální parkovací karty, ostatním autům nebude vjezd k areálu 
umožněn.

technická ustanoVení

soutěžní Pravidla
Pravidla exhibičního supersprintu jsou přílohou těchto propozic. 

ÚČast 
•	 Člen Rd (a, b) seniorů a Rd juniorů

•	 divoká karta udělená ředitelem závodu, možnost na základě 
doporučení trenérské komise mládeže 

disciPlíny 
exhibiční supersprint 

vyhlášení výsledků a ceny
Vyhlášeno bude prvních 6 závodníků, vítěz získá titul Mistr ČR.

Program

středa 27.3. 2019
16:30 – 17:00 Zahájení, nástřel 

17:10 start rozjížděk nebo kvalifikací

19:30 vyhlášení výsledků

  

       
                    _____________________    

       
              Ředitel závodu 
               Ondřej Rybář
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StRuktuRa a PRavIdla SOutěžE
 
1. kvalifikace

•	 V případě následných rozjížděk: intervalový start 30sec, jedno kolo, jedna střelba (l nebo s dle volby závodníka), 3 náhradní 
náboje. V případě nesestřelení terčů trestná kola.

•	 V případě následného finále bez rozjížděk: intervalový start 30sec, dvě kola, dvě střelby (l,s ), 3+3 náhradní náboje. V případě 
nesestřelení terčů trestná kola.

•	 dle situace je možno kvalifikaci provést i skupinovými starty s přímým postupem vítěze a postupem dalších ze skupiny dle času.

 
2. rozjížďky

•	 Při dostatečném počtu závodníků se jedou 2 rozjížďky. Rozdělení závodníků do rozjížděk je střídavě podle výsledků z kvalifikace. 
Závodníci světové špičky budou nasazeni do různých rozběhů.

•	 Při malém počtu závodníků se z kvalifikace postupuje přímo do finále. 

•	 Rozjížďka 8 závodníků, start hromadný, dvě kola, dvě střelby (l,s ), 3+3 náhradní náboje. V případě nesestřelení terčů trestná 
kola. 

•	 do finále postupují 3 nejlepší závodníci z každého rozběhu + 2 další závodníci s nejlepším časem

•	 juRY může pro start v rozjížďce udělit zelenou kartu některému z nekvalifikovaných závodníků světové špičky. V tom případě 
bude zařazen jako 9tý závodník v rozběhu. 

 
3. finále

•	 skupina 8 závodníků, start hromadný, 5 kol, 4 střelby (l,l,s,s ), celkem 6 náhradních nábojů. Ty závodník použije v libovolných 
položkách na dostřelení terčů. V případě nesestřelení terčů trestná kola nebo trestný čekací box.

 
4. tratě, střelnice

•	 Závod se jede na okruhu cca 800m (podle sněhových podmínek)

•	 Pravidla pro střelbu jsou shodná s pravidly pro ZHs. střelecké stavy jsou již od první položky přidělovány podle pořadí příjezdu.

Exhibiční supErsprint
praViDLa


