KLUB

BIATLONU

LITICE

Kvalifikačního regionálního závodu Českého poháru v letním biatlonu pro kategorii žactva,
dorostu a dospělých
a 3.kola oblastního poháru v letním biatlonu 2018
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Klub biatlonu Plzeň-Litice, p.s.

Místo konání:
Datum konání:
Organizační výbor:

Plzeň-Litice, „Hliniště“ (za hřištěm na pozemní hokej) - viz.přiložená mapa
18.8.2018
Ředitel závodu
Blanka Kantová
Hlavní rozhodčí
Jaroslav Hudeček
Technický delegát
Jana Červinková
Velitel tratí
Jiří Kanta ml
Velitel střelnice
Jiří Kanta

Přihlášky :

Prezentace:

Elektronické přihlašování je otevřeno od 1.8.2018 do 17.8. 2018 14:00 hod
Na adrese https://evidence.biatlon.cz.
Všichni elektronicky prezentovaní závodníci budou zařazeni do startovní listiny a
bude za ně vyžadováno startovné. Případné dotazy na tel.č.723 460 636
placení startovného v závodní kanceláři

Startovné:

Žactvo 50,- Kč, dorost 75,- Kč dospělí 100,- Kč

Upozornění:

Závodníci, doprovod a funkcionáři jsou pojištěni pojistnou smlouvou
s Kooperativou pojišťovnou č.4950050842 (www.biatlon.cz/o-svazu
dokumenty) Diváci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí
zajištěno stánkem s občerstvením
Viz. Nabídkový list níže

Občerstvení:
Ubytování a stravování:
Technická ustanovení:
Pravidla:

/

Protesty:

Závodí se podle Pravidel biatlonu platných od 8.2.2017 a Pokynů pro soutěže
Českého poháru v letním biatlonu 2018
Podle Pravidel ČSB s vkladem 100,- Kč

Kategorie:

Přípravka, žactvo, dorost, dospělí

Zbraně a střelivo:

Vlastní, vzduchovka i malorážka

Druh závodu:

Sprint

Časový rozvrh závodu:
Od 9.00 hod.
Prezentace – placení startovného a výdej startovních čísel dle klubů
9.00 – 10.30 hod.
Trénink na tratích a nástřel všech kategorií
10:45 hod
Výklad tratí v prostoru startu
11.00 hod.
Start sprintu
Do 1 hod po doběhu posledního závodníka bude vyhlášení výsledků
Technický delegát
Jana Červinková

Ředitel závodu
Blanka Kantová

Biatlon

Biatlon
„Hliniště“

UBYTOVÁNÍ:
1) Sokolovna TJ Plzeň-Litice (klubovna nebo sál, k dispozici tři sprchy) - cena
za noc 50,- Kč. Nutné vlastní karimatky se spacáky. Večeři pro
ubytované je možné objednat dopředu (jednotná večeře) nejpozději
v pondělí 13.8.2018 na tel.č. 723 460 636
2) Střední průmyslová škola dopravní Plzeň – Lochotín,
kontakt: tel. č. 723052075, http://www.souepl.cz/?page_id=404 ,
3) Střední škola informatiky a finančních služeb, internáty
jsou na adrese Čelakovského 1, Plzeň, Kontakt:
http://www.ssinfis.cz/index.php/2012-12-17-10-58-54
4) Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň-Skvrňany,
kontakt:http://www.souepl.cz/?page_id=404

Klub je finančně podpořen z dotace ÚMO 6 Plzeň-Litice a dalšími
subjekty viz níže:

