
PROPOZICE 

Mistrovství republiky v biatlonu žactva 2017 
 
 

Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel:   

 
Český svaz biatlonu 

Technické provedení: SKP Harrachov  

Datum konání a 25. – 26. 2. 2017, biatlonový areál SKP Harrachov 
místo konání: 
Organizační výbor: Předseda org. výboru Petr Kožíšek 
 Ředitel závodu Zbyšek Škrabal 
 Technický delegát ČSB Jaroslav Nipča 
 Tajemník závodu Miroslav Lelek 
 Hospodář František Nykodem 
 Velitel tratí Petr Hamáček 
 Velitel střelnice Jan Zapadlo 
 Velitel stadionu Přemysl Vodseďálek 
 Delegovaní rozhodčí Aleš Nipča, Milan Šmíraus 
   
   
   
Odeslání přihlášek: 
 

Upřesnění přihlášek, 

prezentace: 

do 20. 2. 2017  e-mail: skp.harrachov@seznam.cz 
 

Nejpozději 24. 2. 2017 do 12:00 výhradně na e-
mail: skp.harrachov@seznam.cz 
Prezentace proběhne pouze elektronicky. 
Všichni přihlášení = prezentovaní závodníci 
budou zařazeni do startovní listiny a bude za ně 
vyžadováno startovné. 

Závodní kancelář: 
prezentace – porady Provozní budova „Biatlonový areál SKP Harrachov“. 

 
Startovné:                       

 
60 Kč na osobu a závod. Startovné bude vybíráno po poradě vedoucích 
družstev. 
 

Ubytování, 
stravování,  
 

Pořadatel nezajišťuje, pro zajištění ubytování a stravování využijte nabídky na 
internetové adrese http://www.harrachov-ubytovani.cz/ 

Pojištění:  Závodníci, jejich doprovod a funkcionáři závodu jsou pojištěni v rozsahu 
pojistné smlouvy VZP č. 1310000010. (odkaz na www.biatlon.cz)  Diváci se 
účastní na vlastní nebezpečí. 

Zvláštní opatření: a) příprava lyží - nutno individuálně předjednat a zajistit v místě ubytování - 
pořadatel počítá s možností mazání za provozní budovou pod stany, potřebné 
vlastní mazací stolice a připojení do sítě 
b) pro společné mazání vyhrazen prostor před provozní budovou                         
c) pro parkování je vyhrazena asfaltová plocha před areálem   
 
 

Technická ustanovení: 
 

Soutěžní pravidla: 
 

Pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěž Českého poháru v biatlonu v 
sezóně 2016/2017. 

Účast: Dle pokynů pro soutěž ČP v biatlonu v sezóně 2016/2017 – odstavec 2.3 



Věkové kategorie: žactvo, mimo přípravek a  žactva A 
 

Disciplíny: 1) Sprint skate 
 2) Štafety skate 

3) Závod s hromadným startem, klasika 
  
Vyhlášení výsledků, 
ceny: 
 

Za oba dva dny, po skončení závodu druhého soutěžního dne. 

Změna propozic: V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo nepředvídaných 
okolností si organizační výbor vyhrazuje právo změny propozic v souladu s 
pravidly biatlonu.  

Odvolání závodu: V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod odvolán nejpozději 
dne 23. 2. 2017. V přihlášce uveďte telefon a e-mail odpovědné osoby na 
kterou bude zaslána zpráva. 

  

Časový program závodů: 

pátek 24. 2. 2017 - trénink   

 
13:30 -16:30 

 
trénink na tratích a střelnici společně pro všechny kategorie 

  
                         17:00 porada vedoucích družstev 

Sobota 25. 2. 2017 – Sprint       skate 

                    9:00 - 9:50 nástřel zbraní pro všechny kategorie 
   10:00 

 
Sobota 25. 2. 2017 – Štafety 
 

13:00-13:50 
14:00 
17.30 

start závodu 
 
skate 
 
nástřel zbrání pro všechny kategorie 
start závodu 
porada vedoucích v závodní kanceláři 

  
  
neděle 26. 2. 2017 -  ZHS - klasicky  

                    9:00 - 9:50 nástřel zbraní pro všechny kategorie 
   10:00 start závodu  

cca 13.00 vyhlášení výsledků za oba dva soutěžní dny 
  
  

  

  

 
propozice schválil pověřený člen STK Vít Effenberk dne 6.2.2017 

 
předseda organizačního výboru                                                               technický delegát 
 
Petr Kožíšek v.r                                                                                         Jaroslav Nipča v.r. 

 

 

 


