
REGIONÁLNÍ RYCHLOSTNÍ  ZÁVOD – VOLNOU TECHNIKOU

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel:  Klub biatlonu Jilemnice, z.s.
Datum:  Neděle 11.12. 2016
Místo:    Horní Mísečky
Organizační výbor:
Ředitel závodu:  Ing.Petr Čech
Technický delegát: Jan Půlkáb
Hlavní rozhodčí:  Tomáš Holubec
Velitel střelnice:  Jan Zelinka
Velitel tratí: Jakub Havel
Přihlášky: do 8. prosince 2016 s náležitostmi dle „Pravidel biatlonu platných od 1. 12. 2016“ a „Pokynů 
pro zimní sezónu 2016/17“ na e-mail: kbjilemnice@gmail.com 
Prezentace:  12:00 až 12:20 na Horních Mísečkách na startu (začátek svážnice, při cestě na střelnici) 
Startovné:  60,- Kč Pro nečleny ČSB platí dvojnásobky uvedeného. 
Pojištění: závodníci a jejich doprovod, funkcionáři závodu a diváci se zúčastňují závodů na vlastní 
nebezpečí a náklady; organizační výbor doporučuje uzavřít vlastní úrazové pojištění. 
Stravování, doprava na závodiště: stravování není zajištěno. Doprava – při vjezdu a parkování je nutné 
dodržovat pokyny pořadatele.
Ostatní informace: Mazání lyží vlastní, není k dispozici el.proud, podrobnější informace na 
tel.:777279389 nebo 730193903.
Přesun závodníků, trenérů a doprovodu z běžeckého stadionu na střelnici (1,5 km) výhradně na lyžích. 
V prostoru střelnice není prostor pro odkládání oblečení a dalších věcí – tyto doporučujeme ponechat 
buď ve vozidlech na parkovišti, nebo v otevřených přístřešcích na běžeckém stadionu. Pořadatel neručí 
za případné ztráty odložených věcí.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Soutěžní pravidla závody proběhnou podle Pravidel biatlonu platných od 1. 12. 2016 a těchto a Pokynů 
pro zimní sezónu 2016/17. 
Změna propozic: V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo nepředvídaných okolností si 
organizační výbor (po schválení TD ) vyhrazuje právo změny propozic v souladu s pravidly biatlonu. 
Odvolání závodu: V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod odvolán nejpozději dne 
9.12.2016 do 18h. Informace bude zaslána na kontaktní údaje uvedené v přihlášce a zveřejněna na 
stránkách KB Jilemnice – www.kbjilemnice.cz  a Českého svazu biatlonu – www.biatlon.cz. 
Právo startu: Dle „Pravidel biatlonu ČSB“ a podle „Pokynů pro zimní sezónu 2016/17“
Věkové kategorie: dle „Pravidel biatlonu ČSB“ a podle „Pokynů pro zimní sezónu 2016/17“ 
Zbraně a střelivo: vlastní. 
Ceny: závodníci na prvních třech místech obdrží diplom. 
Různé: za ztrátu nebo znehodnocení startovního čísla se bude účtovat poplatek 300,-kč 

Časový program závodů:
12:00 – 12:20 hod. Prezentace na startu
12:30 – 13:50 hod. Nástřel 3x výměna (12:50, 13:10 a 13:30)
14:00 hod. Start rychlostního závodu v pořadí kategorií ŽCB, ŽKB, ŽCC, ŽKC                      

 Kategorie: Délka tratě:
Mladší žáci 2005-2004                                         3 km L, L TK 75 m 
Mladší žákyně 2005-2004 3 km L, L TK 75 m 
Starší žákyně - 2003-2002 4 km L, L TK 75 m 
Starší žáci  2003 - 2002                                       4 km L, L TK 75 m 

 
     

 Ředitel závodu: Ing. Petr Čech Hlavní rozhodčí: Tomáš Holubec

http://www.kbjilemnice.cz/

