
 
 

PROPOZICE 
Memoriál Ludvy Vojtka 

Regionální závod Českého poháru v letním biatlonu 

 
Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel a technické provedení: Klub biatlonu Jílové 

Místo konání:    Střelnice SSK Boletice nad Labem 

Datum konání:   29. - 30. dubna 2017  

Přihlášky:    do 27. dubna 2017 na adresu: 

Miroslav Bárta 

Nová 186 

     407 01 Jílové u Děčína 

      tel: 602 248 981 

     anebo elektronicky: biathlonjilove@gmail.com 

 
 

Pojištění: Závodníci, jejich doprovod a funkcionáři závodu jsou 

pojištěni pojistnou smlouvou s Kooperativa pojišťovnou, 

a.s., Vienna Insurance Group, č. 4950050842 (více na 

www.biatlon.cz). Diváci se účastní závodu na vlastní 

nebezpečí. Organizační výbor proto doporučuje ostatním 

účastníkům uzavření vlastní pojistky. 

 

Organizační výbor: 

Ředitel závodu:   Miroslav Bárta 

Technický delegát:   Jan Půlkráb 

Hlavní rozhodčí:   Miroslav Bárta 

Velitel tratí:    Jan Válka 

Velitel střelnice:   Milan Novotný 

Hospodář:                                          Vlaďka Válková 

 

 

Technická ustanovení: 

Soutěžní pravidla: Pravidla biatlonu v platném znění a Pokyny pro 

celostátní soutěže ČP v letním biatlonu v roce 2017. 

 

Disciplíny:    sobota – sprint (Memoriál Ludvy Vojtka; kval. závod) 

neděle – sprint se skupinovým startem (přípravný a                 

náborový závod) 
 

Věkové kategorie:   žactvo, dorost, dospělí 

 

Prezentace: 29 4. 2017 od 12:00 do 13:15 hod v závodní kanceláři,                                      

případně 30. 4. 2017 od 8:15 8:45 hod. 

 

biathlonjilove@gmail.com


Startovné:    přípravka + žactvo      40,- Kč na osobu a závod 

     Dorost a dospělí  60,- Kč na osobu a závod 

 

Časový program: 

Sobota 29. 4. 2017 - kvalifikační regionální závod: 

12:00 – 13:00  prezentace 

12:00 – 13:30  nástřel 

13:50   zahájení závodu a výdej startovních čísel v prostoru střelnice 

14:15   start rychlostního závodu 

 

Vyhlášení výsledků sobotního závodu přibližně 60 min po doběhnutí posledního 

závodníka  

 

Neděle 24. 4. 2016 – náborový a přípravný závod LB regionálního charakteru 

8:30 – 9:30  nástřel 

9:50   výdej startovních čísel v prostoru střelnice 

10:15   start sprintu se skupinovým startem 

 

Vyhlášení výsledků nedělního závodu přibližně 60 min po doběhnutí posledního 

závodníka  

 

V prostoru závodiště bude zajištěn bufet. 

 

Možnost ubytování: 

Rekreační areál Chata Mír (Jílové u Děčína – 15 km), Hana Horáková tel.:774845990 

 

Nabídka dle webu 

http://www.idecin.cz/index.php?option=com_sobi2&catid=10&Itemid=114&lang=cs 
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