PROPOZICE
III. kola Českého poháru v letním biatlonu
Akce probíhá za finanční podpory Libereckého kraje, města Jilemnice, ČSB

Všeobecná ustanovení :
Pořadatel :
Technické provedení :
Datum konání :
Místo konání :

Český svaz biatlonu
Klub biatlonu Jilemnice, z.s.
7.-9.9.2018
Jilemnice - Všesportovní areál Hraběnka

Organizační výbor :
Předseda organizačního výboru
a Ředitel závodu
Technický delegát
Zástupce ČSB
Tajemník závodu a Hospodář
Hlavní rozhodčí
Velitel tratí
Velitel střelnice
Delegovaní rozhodčí

Jan Sucharda
Radovan Ježek
Jan Novák
Marie Bergerová
Jaroslav Bedrník
Tomáš Holubec
Jan Zelinka
Jaroslav Nipča, Petr Pleštil, Alena Riegrová

Přihlášky :

Elektronické přihlašování je otevřeno od
26.8.2018 do 6.9.2018 na adrese
https://evidence.biatlon.cz.
Základní přihlášku sportovců na závody
proveďte do 1.9.2018 a úpravy v přihlášce pak
nejpozději do 6.9.2018 18:00.
Všichni elektronicky přihlášení závodníci
budou zařazeni do startovní listiny a bude za
ně vyžadováno startovné.

Závodní kancelář – porady :

Provozní budova v prostoru střelnice
Všesportovního areálu Hraběnka

Startovné :

Pro členy ČSB: žáci 50,- Kč osobu a závod,
dorost a junioři 75,- Kč/os/závod, dospělí 100,Kč/os/závod. Pro nečleny ČSB dvojnásobek.
Startovné bude vybíráno při prezentaci.

Buňky:

K dispozici 5 buněk á 100Kč/den,
záloha na klíč 500Kč

Ubytování, stravování, doprava na závodiště :

pořadatel nezajišťuje, pro zajištění ubytování
několik typů v přiloženém nabídkovém listě.
Občerstvení na závodišti zajištěno.

Pojištění :

Závodníci jsou pojištěni U Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, č.
4950050842. Viz www.biatlon.cz/osvazu/dokumenty/ Diváci se zúčastňují závodu
na vlastní nebezpečí.

Vjezd, parkování:

Při vjezdu a parkování v Areálu Hraběnka je
nutno dodržovat dopravní značení, pokyny a
instrukce pořadatelů!

Technická ustanovení :
Soutěžní pravidla :
Účast :
Věkové kategorie :
Vyhlášení výsledků, ceny :
Změna propozic :

Pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěž Českého poháru
letního biatlonu v sezóně 2018
Dle Pokynů odstavec 2.3.
Žactvo, dorost, junioři, dospělí ve smyslu Pravidel biatlonu
a Pokynů
První tři závodníci v kategorii obdrží věcné ceny
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo
nepředvídaných okolností si organizační výbor vyhrazuje
právo změny propozic v souladu s pravidly biatlonu.

Časový program závodu :
Pátek 7.9.2018 – trénink
15:00 –16:30
16:45 – 18:15
16:00 - 18:00
18:30

ŽÁCI - trénink na tratích a střelnici
DD - trénink na tratích a střelnici
prezentace v závodní kanceláři
porada vedoucích družstev v budově na střelnici

Sobota 8.9.2018 – Vytrvalostní závod
8:00 – 9:15
nástřel D+D
9:30
start kategorií D+D
cca 13:00
vyhlášení výsledků
14:00 – 15:15
nástřel žáci
15:30
start žákovských kategorií
cca 18:30
vyhlášení výsledků
Neděle 9.9.2018 – Sprint
8:00 – 9:15
9:30
cca 12:00
13:00 – 14:15
14:30
cca 17:00

nástřel žáci
start žákovských kategorií
vyhlášení výsledků
nástřel D+D
start kategorií D+D
vyhlášení výsledků

Propozice schválil pověřený člen STK PeaDr. Vít Effenberk dne 21.8.2018.
Ředitel závodu Mgr. Jan Sucharda

Všesportovní areál Hraběnka se nachází v Jilemnici – ulice K Břízkám.
Na obou vstupech do areálu se nachází parkoviště – z obou parkovišť je střelnice vzdálena 500 m.
Další parkoviště bude zřízeno v prostoru městského stadionu – 100 m před vstupem do areálu.
Vjezd vozidel do prostoru střelnice:



pouze z parkoviště P2 (dále od města)
bude umožněn z každého klubu pouze jednomu vozidlu (kartika s povolením vjezdu) za
úielem vyložení - naložení materiálu a následně vozidlo odjede na parkoviště. V průběhu
závodu bude vjezd do areálu zakázán
Směr

Směr Mříčná,
Košťálov,
Lomnice n.P.

P

Všesportovní
areál Hraběnka

Střelnice
Parkoviště
Směr

Směr Martnice,
Nová Paka, Jičín

Možnost ubytování a stravování v Jilemnici






Sokolovna v Jilemnici – má k dispozici ubytovnu s kapacitou 45 lůžek (pokoje s lůžky,
povlečení, atd.) a také možnost na podlaze v tělocvičném sále.
htp://www.sokoljilemnice.estranky.cz/ sokol.jilemnice@tiscali.cz mobil: 603 745 279
Gymnázium Jilemnice – ve třídách, v tělocviině – kapacita 70-100, kontakt 775998984
Internát sportovního gymnázia – kapacita 20, kontakt 739547336
Penzion Buranka Mříiná – www.mricna.cz penzionburanka@email.cz (tel 725 071 100)





Sokolovna Studenec – sokolstudenec@seznam.cz ( tel. 736 605 159)
Celodenní stravování v Jilemnici možno domluvit ve Scolarestu (Tel.481 544 572,
731 438 314)
Další možnost najdete na stránkách: htp:::ic.mestojilemnice.cz:cz:ubytovani:

