PROPOZICE
kvalifikačního regionálního závodu Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých
Břidličná, 11. 5. 2019

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

Český svaz biatlonu
Klub biatlonu Břidličná, p.s.
11. 5. 2019 – sobota
Sportovní areál klubu biatlonu Břidličná, Nerudova 481

Organizační výbor:
Ředitel závodu:
Technický delegát:
Tajemník závodu:
Hlavní rozhodčí:
Hospodář:
Velitel tratí:
Velitel střelnice:

Jaroslav Kováč
Zbyšek Škrabal
Roman Ujfaluši
Vilém Kupka
Zdena Kovaříková
Pavel Buráň
Jan Opatrný, Miroslav Volek

Přihlášky
Elektronické přihlašování je otevřeno od 1. 5. 2019 do 10. 5. 2019 na adrese https://evidence.biatlon.cz. Základní
přihlášku sportovců na závody proveďte do 7. 5. 2019 a úpravy v přihlášce pak nejpozději do 10. 5. 2019 13:00.
Všichni elektronicky přihlášení závodníci budou zařazeni do startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné.
Startovné žactvo 100 Kč, dorost a dospělí 150 Kč.
Závodní kancelář – prezentace
Prezentaci k závodu bude možné provést pouze on-line přes Centrální evidenci (členové ČSB), viz Přihlášky. Pro
nečleny ČSB proběhne prezentace e-mailem: klub.biatlonu.bridlicna@seznam.cz. Placení startovného a vyzvednutí
startovních čísel proběhne v závodní kanceláři ve stanu u vzduchovkové střelnice (pozor změna). Bufet bude
v provozu na malorážkové střelnici. Startovní listina bude uzavřena 10. 5. 2019 v 13:00.
Ostatní informace – Jaroslav Kováč, tel. 604 215 330, e-mail: zemspol.kovac@tiscali.cz.
Pojištění
Viz www.olympic.cz/pojisteni. Diváci se účastní na vlastní nebezpečí.
Ubytování, stravování
Pořadatel nezajišťuje.
Parkování
V případě příznivého počasí je možno parkovat na louce viz plánek (doporučuji příjezd od benzínky po ulici K Lomu).
Při parkování pod malorážkovou střelnicí je nutné zachovat průjezdnost kolem garáží a umožnit vjezd do
jednotlivých garáží. Doporučujeme všem upřednostnit parkování na louce.

Technická ustanovení
Soutěžní pravidla, právo startu
Soutěží se dle Pravidel biatlonu v platném znění a jejich doplňků a „Pokynů pro soutěž ČP v letním biatlonu 2019“.
Právo startu mají řádně přihlášení závodníci bez omezení, dle pravidel a „Pokynů pro soutěž ČP v letním biatlonu
2019“.
Disciplína
Žáci – závod s hromadným startem, dorost a dospělí – sprint se skupinovým startem. Zbraně a střelivo vlastní.
Kategorie
Závod je vypsán pro všechny kategorie včetně přípravky (u přípravky upozorňujeme na omezení a informace
uvedené v „Pokynech pro soutěž ČP v letním biatlonu 2019“.
Změna propozic
V případě nepředvídatelných okolností si organizační výbor (po schválení TD) vyhrazuje právo na změny propozic
v souladu s pravidly biatlonu.
Ceny
Závodníci na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplomy a drobné věcné ceny.
Různé
Startovní čísla a startovní listiny budou vydány před nástřelem. Startovní čísla budou závodníci vracet na střelnici při
vyzvednutí zbraně. Za ztrátu startovního čísla se účtuje 200 Kč.

Časový program závodu
Sobota 11. 5. 2019
08:00 – 09:00
09:00
08:00 – 09:45
10:00
11:00 – 11:45
12:30

placení startovného, odhlášení ze závodu, vyzvednutí startovních čísel
porada vedoucích výprav na vzduch. střelnici (v průběhu první výměny terčů)
nástřel žactva (2x výměna terčů, počet stavů dle přihlášených závodníků)
start žákovských kategorií
nástřel D+D (v případě startu více jak 80 závodníků v D+D bude nástřel prodloužen)
start D+D (v případě startu velkého počtu žáků bude start posunut)

Vyhlášení výsledků cca 30 minut po vyvěšení předběžných výsledků poslední kategorie.
Propozice schválil TD závodu dne 23. 4. 2019.

Vilém Kupka, v.r.
hlavní rozhodčí

Jaroslav Kováč, v.r.
ředitel závodu

