
 

 

PROPOZICE 

MČR v letním biatlonu dorostu a dospělých, AMČR v letním 

biatlonu 

25. – 27.9.2020, Letohrad 

Všeobecná ustanovení: 
 

Pořadatel:  Český svaz biatlonu 

 

Technické provedení: 

 

Klub biatlonu Letohrad, p.s. 

 

Datum konání: 

 

25. - 27.9.2020 

 

Místo konání: 

 

„Areál biatlonu – Šedivský lom“ Letohrad  

  

Organizační výbor: 

 

Ředitel závodu 

 

Martin Holec 

 

 Technický delegát ČSB Vojtěch Zicháček  

 Zástupce ČSB Jiří Hamza, Libor Vlček  

 Kancelář závodu Pavlína Jantačová  

  Petr Grossmann  

 Hlavní rozhodčí Libor Mikula  

 Velitel tratí Jan Adamec  

 Velitel střelnice Pavla Skácelíková  

 Delegovaný rozhodčí Lukáš Herman, Robert 

Dostál, Vladan Daněk  

 

 

Přihlášky:   Základní přihlášku k závodům je nutno podat online přes 

Centrální evidenci členů na adrese https://evidence.biatlon.cz 

nejpozději do pondělí 21.9.2020. Prezenci k závodům je nutno 

provést on-line skrze Centrální evidenci členů v pátek dne 25.9. 

2020 do 14:00 hod.    

Přihlašování sportovců na AMČR přes Evidenci, vyjma 

sportovců, kteří nemají postup na MČR v LB, Ti zašlou 

přihlášku dle instrukcí dále. Všichni sportovci, kteří chtějí 

závodit na AMČR zašlou přihlášku včetně uvedení VŠ na 

poctari@biatlon.cz. Termíny pro zaslání přihlášek a jejich 

úpravu jsou stejné jako při online přihlašování. 
Přihlašování štafet proběhne přes sdílenou tabulku na 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FDzbrPsBC8Z-

D97zACrwMh8HuTU25LdvdVGrTD5-c8M/edit?usp=sharing  

Tabulku můžete upravovat v termínech pro přihlašování stanovených výše. 

V sobotu, do 30 minut po doběhnutí posledního závodníka 

v individuálním závodě, bude možné provést korekci přihlášek. 

Pro tento účel bude na závodišti vyhrazen jeden počítač. 

 

Postup pro vyplnění přihlašovací tabulky: 

Pro každou kategorii štafet je v dokumentu vytvořena samostatná 

záložka. Závodníky vybíráte ze seznamu a každý závodník může 
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být vložen jen do jedné štafety. Chybovou hlášku v jednotlivých 

buňkách u správně vloženého závodníka ignorujte. Vyplňte 

prosím vždy celý řádek. V záložce „Seznam závodníků + 

kontrola“ si můžete zkontrolovat, kteří závodníci ještě nejsou ve 

štafetě. Neupravujte prosím štafety jiných klubů! Pokud vám 

chybí závodník nebo závodnice do štafety, oslovte nejprve 

trenéra vybraného klubu, než závodníka či závodnici do štafety 

vložíte. U více štafet z jednoho klubu prosím doplňte do sloupce 

„Nasazení“ číslo pro určení pořadí štafety. Štafety budou 

nasazovány dle klubového žebříčku a zvoleného „nasazení“. V 

případě dotazů kontaktujte počtáře na adrese: poctari@biatlon.cz 

 

Startovné: 

 

 

 

 

Závodní kancelář – porady: 

150,- Kč dorost (osoba/závod) 

200,- Kč dospělý (osoba/závod) 

 

 

 

 Závodní kancelář (naproti Chatě) – platba startovného 

 Porada vedoucích výprav – klubovna nad buňkovištěm 

 

 

Mazací buňky – šatny: 

 

Ubytování, stravování:  

 

 

Vjezd, parkování: 

 

100.- Kč/den, záloha na klíč je 200,-Kč 

 

Ubytování pořadatel nezajišťuje, občerstvení na závodišti 

zajištěno. 

 

Při vjezdu a parkování v „Areálu biatlonu“ je nutno dodržovat 

dopravní značení, pokyny a instrukce pořadatelů! 

 

Pojištění: Závodníci, jejich doprovod a organizátoři závodu jsou pojištěni 

pojistnou smlouvou u pojišťovny VZP, a. s. V rozsahu pojistné 

smlouvy číslo 1310001770. Diváci se zúčastňují závodu na 

vlastní nebezpečí. 

 

Technická ustanovení: 
 

Soutěžní pravidla: Platná pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěže Českého  

poháru v letním biatlonu v roce 2020. 

 

Účast: 

 

Dle Pokynů pro soutěže Českého poháru v letním biatlonu v 

roce 2020. 

 

Věkové kategorie: 

 

Dorost a dospělí ve smyslu Pravidel biatlonu ČSB a Pokynů pro 

soutěže Českého poháru v letním biatlonu v roce 2020. 

 

Disciplíny: 1) Vytrvalostní závod 

2) Sprint 

 

 

Vyhlášení výsledků, ceny: První tři závodníci v každé kategorii získají diplom a věcnou 

cenu.  

 

Aktuální informace: Na tel. čísle: 725 797 185 (kancelář klubu), 774 668 731 (Martin 

Holec) nebo na e-mailu biatlon@orlicko.cz 

mailto:poctari@biatlon.cz
mailto:biatlon@orlicko.cz


Časový program: 
 
pátek 25.9.2020 – oficiální trénink 

 

          15.00 – 16.30 trénink na tratích a na střelnici skupina 1 

                                 (15:00-15:30 papír, 15:35-16:30 papír dle rozpisu, kov volný výběr) 

          16:45 – 18:15 trénink na tratích a na střelnici skupina 2 

                                 (16:45-17:15 papír, 17:205-18:15 papír dle rozpisu, kov volný výběr) 

          15:30 – 18:15 platba startovného  

          18.30 porada vedoucích výprav 

 
sobota 26.9.2020 – Vytrvalostní závod 

 

          8.30 – 9.20 nástřel  (1 výměna) 1.část 

          9.30 start vytrvalostního závodu 1. část 

           

          13.30 – 14.20 nástřel (1 výměna) 2.část 

          14.30 start vytrvalostního závodu 2.část  

 

          vyhlášení výsledků prvního dne do 30 minut po doběhnutí každé části zvlášť 

         porada vedoucích dle potřeby 1 hodinu po doběhnutí posledního závodníka 2.části 

 

neděle 27.9.2020 – sprint  

 

          8.30 – 9.20 nástřel 1.část 

          9.30 start sprintu  1.část 

 

         11.15 – 12.05 nástřel 2.část 

         12.15 start sprintu 2.část 

           

 
          do 30 minut po doběhnutí posledního závodníka vyhlášení výsledků 

  

 

 

Další změny jsou možné dle aktuálního vývoje situace kolem nemoci COVID-19!!! 
 

 

 

Propozice schválil pověřený člen STK PaeDr. Vít Effenberk, dne 2.9.2020  

 

 

ředitel závodu                                                         hlavní rozhodčí 

Martin Holec v.r.                                                    Libor Mikula v.r. 

 .  

   
 


