PROPOZICE
MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU ŽEN A MUŽŮ
V SUPERSPRINTU

JABLONEC NAD NISOU 23. 3. 2022
*Akce probíhá za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou

Partneři Českého svazu biatlonu

Partneři pořadatele

VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ
USTANOVENÍ / PROGRAM
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

POŘADATEL

SOUTĚŢNÍ PRAVIDLA

Český svaz biatlonu,
CZ Biathlon s.r.o

Pravidla supersprintu jsou přílohou těchto
propozic.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

ÚČAST

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

•
•

DATUM KONÁNÍ
23. 3. 2022

Člen RD (A, B) seniorů a RD juniorů
Divoká karta udělená sportovním ředitelem,
moţnost na základě doporučení trenérské
komise mládeţe

DISCIPLÍNY
Supersprint

MÍSTO KONÁNÍ
Biatlonový areál, Jablonec nad Nisou - Mšeno
„Břízky“

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A CENY
Vyhlášeno bude prvních 6 závodníků, vítěz získá
titul Mistr ČR.

PŘIHLÁŠKY
Základní přihlášku k závodům je nutno podat online přes Centrální evidenci členů na adrese
https://evidence.biatlon.cz nejpozději do
20.3.2022.

PROGRAM

POJIŠTĚNÍ

STŘEDA 23.3. 2022

Závodníci, jejich doprovod a organizátoři závodů
jsou pojištěni pojistnou smlouvou u pojišťovny
VZP, a.s. v rozsahu pojistné smlouvy číslo
1310001770.

16:30 – 17:00
17:10
19:30

Zahájení, nástřel
start rozjíţděk nebo kvalifikací
vyhlášení výsledků

Diváci se zúčastňují závodu na vlastní
nebezpečí.

VJEZD, PARKOVÁNÍ
Při vjezdu a parkování v „Břízkách“ je nutno
dodrţovat dopravní značení a pokyny pořadatelů!
Pro diváky budou připraveny parkovací plochy.
Pro výpravy budou vydány speciální parkovací
karty, ostatním autům nebude vjezd k areálu
umoţněn.

_____________________

Ředitel závodu
Jan Matouš

SUPERSPRINT - PRAVIDLA
STRUKTURA A PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. KVALIFIKACE
•

Intervalový start 30sec, dvě kola, dvě střelby (L, S), bez náhradních nábojů. V případě
nesestřelení terčů trestné kolo. Po odstřílení S a případných TK přímo do cíle

2. ROZJÍŢĎKY
•
•
•
•
•

Při dostatečném počtu závodníků se jedou 2 rozjíţďky. Rozdělení závodníků do rozjíţděk je
střídavě podle výsledků z kvalifikace. Nejlépe umístění reprezentanti ČR ve SP budou
nasazeni do různých rozběhů.
Při malém počtu závodníků se z kvalifikace postupuje přímo do finále.
Rozjíţďka 8 závodníků, start hromadný, dvě kola, dvě střelby (L,S), bez náhradních nábojů. V
případě nesestřelení terčů trestná kola.
Do finále postupují 3 nejlepší závodníci z kaţdého rozběhu + 2 další závodníci s nejlepším
časem
JURY můţe pro start v rozjíţďce udělit zelenou kartu některému z nekvalifikovaných
závodníků. 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 ), bez náhradních nábojů. V
případě nesestřelení terčů trestná kola.

4. TRATĚ, STŘELNICE
•
•
•

Závod se jede na okruhu cca 800m (podle sněhových podmínek)
Pravidla pro střelbu jsou shodná s pravidly pro RZ pro kvalifikaci a ZHS pro rozjíţďky a finále.
Střelecké stavy jsou jiţ od první poloţky přidělovány podle pořadí příjezdu. Při kvalifikaci je
volný výběr stavů.
V případě špatných sněhových podmínek si pořadatel, se souhlasem TD, vyhrazuje právo na
úpravu formátu závodu.

