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PROPOZICE 
VELKÁ CENA OSTRAVY, 2.ročník 

Kvalifikační regionální závod Českého poháru v letním biatlonu žactva 
Ostrava, 11. června 2017 

 
 
 

Všeobecná  ustanovení:  
 
Vyhlašovatel:    Český Svaz Biatlonu z.s. 
Technické provedení :  Biatlon Ostrava z.s. 
Datum konání :   11. června 2016 - neděle 
Místo konání :  Sportovní areál MK Seitl, Ostrava - Martinov, Provozní 3177,  

GPS: 49.8460911N, 18.1920303E  
 
Organizační výbor: 
 
Ředitel závodu :   René Mádr – rozhodčí II.tř.  
Hlavní rozhodčí :   Lubomír Lušovský – rozhodčí I.tř. 
Technický delegát :   Zbyšek Škrabal 
Velitel střelnice :   Vladimír Kubíček – rozhodčí II.tř. 
Velitel tratí :    Michal Bitala – rozhodčí II.tř. 
Počtář:    Tomáš Blahuta – rozhodčí II.tř. 
Hospodář:   Richard Němčík 
 
Přihlášky :  pouze elektronicky do 5. 6. 2016 na e-mail: 1.biatlon.ostrava@seznam.cz , přihlášky po 

termínu  nebudou  akceptovány 
Upřesnění přihlášky do 9.6.2017, 20:00hod.: 1.biatlon.ostrava@seznam.cz, Po upřesnění 
přihlášek bude sestavena startovní listina, za každého přihlášeného závodníka pak bude 
vybíráno startovné. 

Prezentace :  11. června 2017 od 8:20 do 8:45 hod. v budově sportovního areálu MK Seitl 
Informace :  1.biatlon.ostrava@seznam.cz  
Startovné :  přípravka a žactvo 50,-Kč, pro nečleny ČSB je startovné dvojnásobné. 
Doklady :  členský průkaz a licence závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku.  

U nečlenů lékařská prohlídka a písemné prohlášení o obeznámení se s pravidly biatlonu a 
bezpečném zacházení se zbraněmi. 

Ubytování, stravování: pořadatel nezajišťuje, občerstvení v areálu. 
Pojištění :  Závodníci, jejich doprovod a funkcionáři závodu členové ČSB jsou pojištěni pojistnou 

smlouvou  Kooperativa pojišťovna, a.s. č. 4950050842 (více na www.biatlon.cz). Diváci se 
účastní závodu na vlastní nebezpečí.  
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Technická ustanovení: 
 
 
Soutěžní pravidla:  Soutěží se dle platných Pravidel ČSB a Pokynů pro LB v sezoně 2017 
Právo startu:   řádně přihlášení závodníci bez omezení VT 
Disciplíny:   rychlostní závod se skupinovým startem 
Kategorie, tratě, střelba:   

viz Pravidla ČSB, pouze věková kategorie žactva dle Pravidel ČSB a Pokynů pro  
celostátní soutěže ČP v letním biatlonu, povolena kategorie „přípravka“ - střílí s 
oporou 

Zbraně, střelivo:  vzduchové zbraně dle pravidel ČSB, zbraně a střelivo vlastní 
Ceny:  Závodníci, kteří se umístí na 1. -3. místě, obdrží diplom a dle možnosti pořadatele 

věcnou cenu.  
Různé:  startovní čísla a startovní listiny budou vydány při prezentaci; opravené startovky 

budou zveřejněny na závodišti; startovní čísla budou závodníci vracet na střelnici při 
vyzvednutí zbraně; za ztrátu startovního čísla se účtuje 200,-Kč 

 
 
 
 
 
 
Časový rozpis: 
 
08:20 - 08:45   prezentace všech kategorií, výdej startovních čísel 
09:00    porada vedoucích výprav, značení zbraní  
09:20 - 10:20   nástřel všech kategorií ( výměna terčů 9:40 a 10:00 )  
10:40    start 
 
Vyhlášení výsledků cca 35 min. po vyvěšení předběžných výsledků poslední kategorie. 
 
 
 
 
 
 
 
Propozice schválil TD závodu dne 5.5.2017 
 
 
 
René Mádr – rozhodčí II.tř.       Lubomír Lušovský – rozhodčí I.tř. 
Ředitel závodu        Hlavní rozhodčí  
      


