PROPOZICE
Regionální závod ŽACTVA V BIATLONU 29.12.2017
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Pořadatel:

Český svaz biatlonu

Technické provedení:

SKP Kornspitz Jablonec, ve spolupráci s OLYMP
CENTRUM SPORTU MV a KB Jablonec n.N.

Místo konání:
Datum konání:

biatlonový areál Jablonec nad Nisou – Mšeno „Břízky“
29. prosince 2017

Organizační výbor:
ředitel závodu:
technický delegát
hlavní rozhodčí
tajemník a hospodář
velitel stadionu
velitel tratí
velitel střelnice
výpočet výsledků
lékař závodu

Ing. Jan Matouš
Mgr. Jan Sucharda
Ing. Radovan Ježek
Milan Janoušek
Milan Šmiraus
Petr Hásek
Tomáš Trpišovský
Ing. Aleš Nipča
MUDr. Martin Smetana

Závodní kancelář:

biatlonový areál Jablonec nad Nisou – Mšeno „Břízky“

Přihlášky:

přihlášky odeslat do 24.12.2017 na e-mail: ov@skpjablonec.cz

Prezentace:

Nejpozději do 29.12. do 10:00 buď on-line přes Centrální
evidenci, nebo na e-mail: ov@skpjablonec.cz,

Startovné:

členové svazu 60,- Kč za 1 závod, nečlenové dvojnásobek.
Všichni přihlášení = prezentovaní závodníci budou zařazeni do
startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné.

Placení startovného:

v závodní kanceláři v pátek od 12:00 do 12.30 hodin

Ubytování,

pořadatel nezajišťuje, pro zajištění ubytování a stravování
využijte nabídku na Internetové adrese: www.jablonec.com
Občerstvení na závodišti zajištěno.

Mazací buňky

100Kč/den, záloha na klíč 500Kč

Pojištění:

Závodníci jsou pojištěni U Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group, č. 4950050842. Diváci se zúčastňují závodu
na vlastní nebezpečí.

Vjezd a parkování:

Při vjezdu a parkování v „Břízkách“ je nutno dodržovat dopravní
značení a pokyny a instrukce pořadatelů!
Vjezd do areálu střelnice je zakázán

Technická ustanovení:
Soutěžní pravidla :

Platná Pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěž Českého
poháru biatlonu v sezóně 2017/2018.

Právo startu:

Žáci B a C - bez omezení

Disciplíny:

Sprint – volně

Společné mazání:

Nebude organizováno. Vedoucí výprav se před závody
dohodnou na způsobu přípravy lyží.

Ceny:

závodníci na prvních třech místech obdrží diplom.

Změny a odvolání:

o případných změnách místa, termínu nebo odvolání závodu
budou přihlášené kluby informovány nejpozději ve čtvrtek
28.12.2017 telefonem, uvedeném na přihlášce

Časový rozpis:
pátek 29. prosince
12.00 - 12.30 placení startovného
12:45 – Porada vedoucích výprav
13.00 - 13.50 nástřel
14.00 – Start sprintu
cca 30 minut po vyvěšení výsledků poslední kategorie

Propozice schválil Jan Sucharda dne 1.12.2017

Ředitel závodu
Ing. Jan Matouš
.

