PROPOZICE
2. KOLA ČP DOROSTU A DOSPĚLÝCH
V BIATLONU 2021/22
JABLONEC NAD NISOU 7.– 9. 1. 2022

Partneři Českého svazu biatlonu

Partneři pořadatele

PROPOZICE
verze 19.11.2021

Název závodu

2. kolo ČP v biatlonu dorostu a dospělých

Datum a místo konání 7.-9.1. 2022, Biatlonový areál Jablonec nad Nisou - Mšeno „Břízky“
Pořadatel

SKP KORNSPITZ Jablonec ve spolupráci s OLYMP CENTRUM SPORTU MV a KB
Jablonec n.N.

Ředitel závodu

Jan Matouš

Technický delegát

Jan Sucharda

Závodní kancelář

Provozní budova Biatlonový areál v Jablonci n.N. - Mšeno „Břízky“

Věkové kategorie

M/W16, M/W17, M/W19, JM/JW, M/W, M36, M46, W31, W41

Pravidla závodu

Platná pravidla ČSB 2021 a Pokyny pro sezónu 2021/22

Přihlášky a prezence (elektronicky)
Základní přihlášku vyplnit do 2. 1. 2022 a prezenci k závodům provést do 7. 1. do 10:00 hod. přes
Evidenci ČSB na adrese – https://evidence.biatlon.cz.
Zahraniční účastníci přihlášku (s uvedením jména, příjmení, data narození a pohlaví závodníků,
jména, příjmení e-mailu a telefonu vedoucího výpravy) zašlou na poctari@biatlon.cz a
ov@skpjablonec.cz Prezenci provedou fyzicky v kanceláři závodu.

Ostatní informace
Aktuální informace

www.skpjablonec.cz

Vjezd, parkování

Při vjezdu a parkování v „Břízkách“ je nutno dodržovat dopravní značení a
pokyny a instrukce pořadatelů! Výjezd nahoru k areálu není povolen! Zákaz
parkování mimo vyhrazená parkoviště..
V případě potřeby odvozu většího množství materiálu volejte tel.:
736 759 463

Mazací buňky

200 Kč/den, záloha na klíč je 500 Kč, vyzvednutí v závodní kanceláři v pátek
od 9:00 hod.

Soutěž o Pohár KORNSPITZ Pohár KORNSPITZ získává závodník v kategorii W19 a M19 s nejnižším
součtem umístění ze dvou závodů v rámci tohoto kola ČP. Při rovnosti součtu
umístění rozhoduje vyšší součet bodů.
Akce probíhá za finanční podpory statutárního města v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2022

Časový program závodu
Pátek 7. 1. 2022 - Oficiální trénink
10:00—11:30
12:00—13:00
15:00—16:30
16:15—16:50
17:00

trénink pro dorost a juniory (výměna terčů 10:25)
odevzdání lyží na společnou mázu, výjimečně 15:30 – 16:00
trénink pro seniory a veterány, příp. dorost (výměna terčů dle potřeby)
placení startovného v závodní kanceláři
porada vedoucích družstev (zasedací místnost v areálu)

Sobota 8. 1. 2022 – Sprint
8:40—10:40
8:55—9:25
9:30—10:20
10:20-10:25
10:30
12:00—13:00

vážení zbraní
nástřel pro seniory a veterány
nástřel pro juniory a dorost (výměna 9:50-9:55)
M/W 16 uložení zbraní do stojanů na střelnici (pod svá startovní čísla)
start 1. kategorie
odevzdání lyží na společnou mázu (případná změna oznámena na poradě)

Neděle 9. 1. 2022 – Stíhací závod
8:40—10:40
8:55—9:25
9:30—10:20
10:20-10:25
10:30

vážení zbraní
nástřel pro seniory a veterány
nástřel pro juniory a dorost (výměna 9:50-9:55)
M/W 16 uložení zbraní do stojanů na střelnici (pod svá startovní čísla)
start 1. kategorie

Vyhlášení výsledků obou závodů cca 30 min. po ukončení závodu.

