
  
 

 

Propozice 
Regionální závod Českého poháru v letním biatlonu žactva 

Rožnov pod Radhoštěm 
 

Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel Český svaz biatlonu 
Technické provedení Klub biatlonu Rožnov pod Radhoštěm 
Datum konání Sobota 27. 5. 2017 
Místo konání Lyžařský areál Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm 
 
Organizační výbor Ředitel závodu Lubomír Lušovský 
 Hlavní rozhodčí Josef Bitala 
 Technický delegát ČSB Zbyšek Škrabal    
 Velitel střelnice Radek Žitník 
 Velitel tratí Jiří Borák 
 Počtář Michal Bitala 
 
Zaslání přihlášek Do 22. 5. 2017 na adresu: prihlasky@biatlonroznov.cz, dle pokynů pro   

  soutěže ČP v letním biatlonu 2017. 
  Upřesnit dříve zaslanou přihlášku je možné  
  nejpozději v pátek 26. 5. 2017 do 18:00 hodin 
  elektronicky nebo telefonicky. Všichni takto 
  prezentovaní závodníci budou zařazeni do  
  startovní listiny a bude za ně vyžadováno 
  startovné. 

 
Závodní kancelář Lyžařský areál Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm. 
Prezentace V závodní kanceláři 27. 5. 2017 od 8:30 do 9:00. 
Startovné 50 Kč žáci, nečlenové ČSB startují za dvojnásobné startovné. 
Stravování, ubytování Pořadatel nezajištuje, občerstvení na závodišti zajištěno. 
Pojištění Závodníci, jejich doprovod a funkcionáři závodu jsou pojištěni pojistnou smlouvou u 
 Kooperativa pojišťovna, a.s. č. 4950050842 s účinností od 1. 1. 2017. Diváci  se účastní závodu 
 na vlastní nebezpečí.  
Parkování Parkoviště vedle Hokejové haly (závodiště vzdáleno cca 100 m). 

 

Technická ustanovení 
 
Soutěžní pravidla Pravidla biatlonu ČSB, Pokyny pro celostátní soutěže ČP v letním biatlonu v roce 2017. 
Účast Dle Pokynů pro celostátní soutěže ČP v letním biatlonu v roce 2017. 
Zbraně a vybavení Vzduchové zbraně dle pravidel ČSB. 
Věkové kategorie  Žactvo ve smyslu Pravidel biatlonu a pokynů pro celostátní soutěže ČP v letním biatlonu v roce 

2017. Účast povolena i přípravce. 
Disciplíny Vytrvalostní závod – pro všechny kategorie 
Vyhlášení výsledků, ceny  První tři závodníci v každé kategorii získají diplom, medaili a hodnotné ceny. Závodníci na 4. – 6. 

místě obdrží drobnou cenu.  
Různé Startovní čísla a startovní listiny budou vydávány při prezentaci. 
 Startovní čísla budou závodníci vracet při vyzvednutí zbraní. 
 Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 500 Kč. 
Dotazy a informace Tel.: +420 725 634 841 (Lubomír Lušovský). 
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Časový program závodu 
 
 8:30 – 9:00 Prezentace pro všechny účastníky, výdej čísel 
 9:15 Porada vedoucích 
 9:30 – 10:45 Nástřel zbraní 
 11:00 Start prvního závodníka 
 
 cca 45 minut po doběhnutí posledního závodníka vyhlášení výsledků  

 
Ředitel závodu  

Lubomír Lušovský 

 


