
 

PROPOZICE 
M ČR v letním biatlonu 2017 

  dorostu a dospělých 

 

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 
29. 9. – 1. 10. 2017 

Pořadatel :   Český svaz biatlonu 

Technické provedení : Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem 

Datum konání : 29. 9. – 1. 10. 2017 

Místo konání : Areál biatlonu – střelnice Bedlina, Bystřice pod Hostýnem 

Organizační výbor : Ředitel závodu Vojtěch Zicháček 

 Technický delegát ČSB Miroslav Handschuh 

 Zástupce ČSB Michal Zicháček 

 Hlavní rozhodčí Radovan  Zicháček 

 Velitel tratí Robert Bernátík 

 Velitel střelnice Pavel Hykel 

 Delegovaní rozhodčí Doležal Jiří, Handschuhová Dana 

Doležalová Jana 

Přihlášky:  Do 25. 9. 2017 na adresu: Klub biatlonu Bystřice p.H. 

Lázně 1420 

768 61 Bystřice p. H. 

vojta.zichacek@seznam.cz 

Elektronická prezentace 29.9.do 

14.00 vojta.zichacek@seznam.cz 

Všichni takto přihlášení závodníci 

budou zařazeni do startovní listiny a 

bude za ně vyžadováno zaplacení 

startovného. 

Závodní kancelář – porady: Kancelář závodu – Areál Klubu biatlonu Bystřice p. H. střelnice 

Bedlina. 

Porada vedoucích výprav – pátek 29. 9. 2017 v 18.00 střelnice. 

Startovné: Pro členy ČSB : dospělí 100 Kč, dorost 75 Kč, na osobu a 

závod.. 

Pro nečleny ČSB dvojnásobek. 

Ubytování, stravování: Pořadatel nezajišťuje, pro informace využijte webových stránek 

Města Bystřice http://www.mubph.cz - nabídka ubytování. 

Vhodné lokality Bystřice p. H., Tesák, Rusava.  

Na vyžádání možnost zajištění tělocvičny ZŠ (50Kč) s možností 

zajištění stravování – kapacita omezená info na tel. 776 713 517 

Michal Zicháček.  

Dále je možnost využít  internátu průmyslové školy 

nábytkářské.  Info: www.ssno.cz (Anna Blahová). 

Občerstvení  na závodišti bude zajištěno. 
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Pojištění: Závodníci, jejich doprovod a organizátoři závodu jsou pojištěni 

v rozsahu pojistné smlouvy Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna 

Insurance Group, č. 4950050842 (odkaz na www.biatlon.cz)  

Diváci se účastní na vlastní nebezpečí. 

Soutěžní pravidla: Soutěží se dle platných Pravidel biatlonu ČSB a Pokynů pro 

celostátní soutěže v letním biatlonu v roce 2017. 

Věkové kategorie:   Dorost a dospělí 

Discipliny: 1) Sprint  

2) Letní supersprint 

Upřesnění pro závod v supersprintu 

Nasazení na střelnici je dáno výsledkovou listinou 

předchozího závodu. A to tak, že první závodník startuje na 

stavu č. 27 až do naplnění všech stavů střelnice po stav č. 1. 

V případě dalších rozběhů jsou závodníci řazeni na stavy ve 

stejném směru od stavu č. 27. Zbraň mezi stojanem a střel. 

stanovištěm je nesena ve všech položkách na zádech. 

3) Závod s hromadným startem 

 

Účast: Podle Pokynů pro celostátní soutěže v LB v roce 2017 

Vyhlášení výsledků a ceny: První tři závodníci v kategorii získávají diplom a drobnou cenu 

Aktuální informace: V. Zicháček tel: 608 402050  

 

Časový program závodu: 

pátek 29.9.2017 –  trénink 

 14:30 – 17:00 Trénink na tratích a střelnici 

 15:00 – 17:00 Prezentace závodníků 

 18:00 Porada vedoucích výprav (střelnice) 

sobota 30.9.2017 – sprint  

 08:30 – 09:20 

09:30                  

12:30  - 13:00                       

13:15 

  

 

 

Nástřel pro závod ve sprintu 

Start závodu   

Nástřel pro závod v supersprintu 

Start prvního rozběhu supersprintu 

Vyhlášení výsledků obou závodů 

cca 50 min po doběhnutí posledního rozběhu  

Porada vedoucích výprav – v případě nutnosti 

neděle 1.10.2017 –  závod s hromadným startem 

                                 8:30 - 9:20                 Nástřel pro ZHS 

                                    9:30                            Start prvního rozběhu ZHS  

                                                                        cca 40 min. po ukončení závodu 

                                         

    Propozice schváleny TK ČSB dne 27.8.2017 Vít Effenberk                                 

                                                                                                               Vojtěch Zicháček 

                                                                                                                  ředitel závodu 
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