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1. SYSTÉM EVIDENCE, PROPOZICE A PŘIHLÁŠKY

1.1 SPRÁVA ZÁVODŮ ORGANIZÁTORY ZÁVODU V SYSTÉMU EVIDENCE
V detailu vašeho závodu jsou k dispozici funkce a nastavení ke správě závodů. Tyto 
nastavení můžete provádět sami a nemusíte o ně žádat výpočetní skupinu. 

• Upravit závod – můžete nastavovat datum a čas přihlašování/prezence na závody. Po
skončení této doby již není možné v registraci/prezenci pokračovat. Naopak je možné
stáhnout finální verzi seznamu závodníků přes filtr přihlášení v detailu události a funkci
export. Dále můžete omezit, jaké kategorie na závodě budou startovat. Pozor, v seznamu
vybírejte právě konkrétní kategorie. Naleznete zde i kategorie určené pro štafetový závod.
Ty nevybírejte.
• Odeslat upozornění – můžete napsat hromadný e-mail s důležitou informací pro
účastníky závodu – např. změna propozic, změna harmonogramu, zrušení závodu, … Tento
e-mail se rozesílá všem předsedům klubů a osobám uvedených jako kontakt klubu.
• Exportovat závodníky v závodě do přehledových seznamů.
• Nahrávat dokumenty k závodu. Tato funkce slouží primárně k nahrání propozic, případně
výsledků v podobě PDF. Tyto propozice stále musí být schváleny podle pravidel a pokynů.

• Do propozic prosím využijte následující šablonu textu pro přihlášky:

PŘIHLÁŠKY – Základní přihlášku k závodům je nutno podat on-line přes Centrální evidenci 
členů na adrese https://evidence.biatlon.cz nejpozději do XX. XX. XXXX. Prezenci k závodům 
je nutno provést on-line skrze Centrální evidenci členů nejpozději do XX:XX dne XX. XX. 
XXXX. Všichni elektronicky prezentovaní závodníci budou zařazeni do startovní listiny a
bude za ně vyžadováno startovné.

1.2 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO NEREGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY
Pořadatel zajistí tisk a vyplnění formuláře souhlasu pro každého neregistrovaného závodníka. 
Formulář naleznete v příloze č.1 tohoto manuálu.

1.3 PROPOZICE
Propozice pro celostátní ČP/MČR v biatlonu budou mít jednotný vzhled. Pořadatelé do 
vzorových propozic doplní červeně označené údaje. 
Poté prosím zašlete na adresy:
vavra@biatlon.cz – D+D
novak@biatlon.cz – žactvo
skricka@biatlon.cz – grafické zpracování propozic (žactvo i D+D)

Pokud pořadatel chce doplnit vlastní logo klubu a loga hlavního sponzora, přiložte v příloze 
společně s propozicemi. 

Vzorové propozice naleznete v přílohách č. 2 a 3 tohoto manuálu.

Propozice pro celostátní ČP/MČR v letním biatlonu jsou realizovány dle instrukcí v 
pokynech LB pro konkrétní sezónu.
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2. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

2.1 PŘÍSPĚVEK NA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ
Biatlon - maximální příspěvek na pořádání regionálních závodů pro kategorie žactva je 8,5 tis. 
Kč, pro společnou soutěž žactva a D+D je 12 tis. Kč, minimálně vždy 5 tis. Kč adekvátně počtu 
účastníků.
Příspěvky na pořádání celostátních závodů ČP 60 tis. Kč, pro pořádání M ČR 72 tis. Kč a pro 
exhibice a SCM open 36 tis. Kč.

Letní biatlon - maximální příspěvek na pořádání regionálních závodů pro kategorie žactva do 
100 závodníků je 4,5 tis. Kč a nad 100 závodníků 6 tis. Kč, pro společnou soutěž žactva a D+D 
do 100 závodníků je 5 tis. Kč a nad 100 závodníků 7,5 tis. Kč.
Příspěvky na pořádání celostátních závodů ČP 39 tis. Kč, pro pořádání M ČR 46 tis. Kč.

Upozornění: V případě nedostatků a nesplnění podmínek pokynů a pravidel pro pořádání 
závodů, si ČSB vyhrazuje možnost snížit příspěvek pořadateli dle závažnosti nedostatků.

2.2 ROZHODČÍ
Pořadatelé postupují podle Směrnice o rozhodčích a technických delegátech ČSB a podle 
platné Směrnice o stravném a jízdném. Pořadatelé jsou povinni při pozvání rozhodčích na 
akci vypsat konkrétní podmínky, za jakých daný rozhodčí bude pracovat (ubytování ano-ne, 
strava ano-ne, finanční odměna apod.).

Pokud se TD nemůže zúčastnit závodů, na které byl jmenován, je povinen za sebe zajistit 
náhradu ve spolupráci s STK. Při neúčasti TD přebírá tuto funkci první delegovaný rozhodčí. 
Pokud se některý z delegovaných rozhodčích závodu nemůže zúčastnit, jeho náhradu je 
povinen zajistit klub, ze kterého jsou rozhodčí delegováni.

2.3 DIPLOMY A MEDAILE
Každý pořadatel dostane od ČSB medaile a diplomy pro sportovce na prvních třech místech 
včetně rezervy.  

Distribuce proběhne po dohodě mezi ČSB a pořadatelem.

2.4 PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ A NAKLÁDÁNÍ S MATERIÁLEM
• Zacházet s materiálem co nejšetrněji a předcházet jeho poškození.
• Bannery a nafukovadla skládat a balit vysušené.
• Zajistit, aby zapůjčená startovní čísla byla čistá, suchá a seřazená od čísla 1.
• Materiál před předáním a po předání zkontrolovat.
• Poškozený, nefunkční nebo chybějící materiál ihned hlaste Janu Novákovi (email

novak@biatlon.cz / tel. +420 608 531 326)

• Dohodnout si s dalším pořadatelem termín předání (tak, aby měl pořadatel materiál k
dispozici s dostatečným předstihem pro instalaci) a zajistit dovoz materiálu dalšímu
pořadateli na vlastní náklady.



3. STRUKTURA PREZENTACE PARTNERŮ

3.1 PROSTOR STARTU A CÍLE

Umístění startovního sloupu s partnery a označením místa konání

Nafukovací sloup dodává pořadateli ČSB. Na sloupu jsou prezentováni všichni partneři a 
současně je zde místo po umístění názvu místa konání soutěže. Přelepovací pole se suchým 
zipem a jménem každého pořadatele ČP je součástí dodání sloupů. Pořadatel připraví 
zpevněné čisté místo s připojením elektrické energie 220V. Rozměry sloupu jsou: průměr 0,9 
m a výška 2,7 m.

Umístění reklamních bannerů partnerů

Na startu ve směru běhu je od startovního sloupu umístěno 11 bannerů o velikosti 
200x100cm. Pořadatel si pro instalaci dopředu připraví 11ks rámů s vnějšími rozměry 
200x100cm. Umístění jednotlivých bannerů na startu viz nákres. Na bannerech jsou kovová 
oka. V případě, že délka úseku od startu neumožňuje umístění všech 11 bannerů, může 
pořadatel počet bannerů v tomto úseku snížit. Neumístěné bannery pak může umístit na jiné 
viditelné místo v areálu. Při snižování počtu bannerů se postupuje odzadu tzn. první na řadě 
pro jiné umístění je banner iDNES.cz/DNES atd.

* Pro upevnění bannerů prosím používejte pouze stahovací elektrikářské pásky, v žádném
případě však ne nastřelovací pistoli.
** Po ukončení akce bannery vždy očistěte, usušte a teprve potom zabalte k odeslání dalšímu
pořadateli!
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3.2 STĚNA ZA STUPNĚ VÍTĚZŮ

3.2.1 Umístění stěny za stupně vítězů
Nafukovací stěnu dodává pořadateli ČSB. Na stěně jsou prezentováni všichni partneři. 
Pořadatel připraví zpevněné čisté místo s připojením elektrické energie 220V.

3.2.2 Rozměry stěny
Nafukovací stěna má rozměry 3 m šířka a 2,5 m výška.



3.3 STARTOVNÍ ČÍSLA

3.3.1 Druhy startovních čísel
ČSB dodá pořadateli sadu startovních čísel. Pro žactvo 1 – 350 (šedý podklad) a pro D+D 
sadu 1 – 300 (červený podklad) pro závody jednotlivců a podle potřeby sadu pro závody 
štafet 1–100 pro 4 úseky.

3.3.2 Nakládání se startovními čísly

Pořadatel přebere startovní čísla a zajistí kontrolu kompletnosti sady, eviduje a nahlásí 
chybějící číslo. Pořadatel zajistí po použití v závodě jejich usušení. Příprava na další závod, 
rozdávání a uložení do tašek klubům před závodem se uskuteční až jsou čísla suchá. 
Pořadatel předá ČSB, nebo dalšímu pořadateli vypranou, zkontrolovanou sadu čísel 
seřazenou od 1. čísla. 

3.4 MÍSTNOST PRO PORADY, VIP PROSTORY
3.4.1 Prezentace partnerů v místnosti pro porady a VIP prostorech

V místnosti pro porady vedoucích a VIP prostorech bude umístěn na viditelném místě, 
nejlépe čelního stolu, roll-up s partnery ČSB. 
Viz nákres.

PARTNEŘI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU

DODAVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

CENTRUM SPORTU

MINISTERST VA VNITRA

OLYMP
CENTRUM SPORTU

MINISTERST VA VNITRA

OLYMP

janno
Přeškrtnutí
máme už 300

janno
Vkládaný text
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PARTNEŘI POŘADATELE

PROPOZICE
I. ČP DOROSTU A DOSPĚLÝCH

AKADEMICKÉ MČR

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  28. — 30.12. 2020

verze č. 30-11-2020

3.5 STARTOVNÍ A VÝSLEDKOVÉ LISTINY

3.5.1 Záhlaví a zápatí startovních a výsledkových listin
V záhlaví startovních a výsledkových listin je vlevo umístěno logo ČSB a vpravo je nově 
prostor pro umístění maximálně dvou symbolů. Jedná se o logo pořadatele ČP, logo místa, 
nebo regionu (mimo komerčních partnerů).
V zápatí jsou umístěna loga partnerů ČSB, popřípadě po dohodě v kombinaci s logy 
pořadatele. Pokud bude chtít pořadatel využít prostor na tiskovinách, dohodne se s 
výpočetní skupinou nejméně týden před závodem.

Start: 11:48 / Konec: 12:29

I.ČP v biatlonu D+D, Akademické M
ČR - D+D

Výsledková listina - Dorostenky W16

29.12.2018Nové Město na Moravě

Sprint

Poř. St. Jméno - - ∑ Vysl. čas ZtrátaVT Roč ST/SCM BodySLBěž. časKlub

1 195 1 Dušková Anna 1 25:00,3 0,0SKPKornspitz03 100,000125:00,3
2 209 1 Bártová Lenka 3 25:40,1 +39,8SK NMNMTCM03 97,343025:40,1
3 201 1 Pavlů Kateřina 3 25:49,8 +49,5SKPKornspitzSCM03 96,702125:49,8
4 210 Benešová Nella 2 26:26,4 +1:26,1Jilemnice03 94,262026:26,4
5 191 Luise Thomas 4 26:40,6 +1:40,3BSPAltenberg03 0,003126:40,6
6 217 1 Mikysková Svatava 6 26:43,3 +1:43,0LetohradTCM03 93,133326:43,3
7 204 Fischer Lavinia 2 27:06,9 +2:06,6BSPAltenberg03 0,002027:06,9
8 208 1 Hendrychová Anežka 4 27:07,8 +2:07,5SKPKornspitzSCM03 91,502227:07,8
9 203 1 Orálková Kamila 6 27:16,1 +2:15,8SK NMNMTCM03 90,944227:16,1

10 215 Rothe Emma 3 27:28,8 +2:28,5BSPAltenberg03 0,002127:28,8
11 207 1 Oklamčáková Anna 4 27:34,7 +2:34,4SKPKornspitz03 89,702227:34,7
12 211 1 Zástavová Eliška 2 28:18,0 +3:17,7Jilemnice03 86,822028:18,0
13 199 3 Miksová Barbora 4 28:53,6 +3:53,3SKPKornspitz03 84,442228:53,6
14 213 2 Rychlíková Marie 5 29:08,2 +4:07,9SG JBC03 83,474129:08,2
15 196 1 Gotvaldová Kateřina 6 29:13,4 +4:13,1SKPKornspitzSCM03 83,133329:13,4
16 202 1 Tomášková Veronika 7 30:03,7 +5:03,4SK NMNMTCM03 79,773430:03,7
17 197 1 Durdová Michaela 1 30:29,2 +5:28,9Jilemnice03 78,070130:29,2
18 192 1 Bergerová Veronika 4 30:41,5 +5:41,2JilemniceTCM03 77,252230:41,5
19 212 3 Němcová Patricie Petra 6 30:53,8 +5:53,5Strakonice03 76,434230:53,8
20 216 1 Hůrková Johanka 5 31:36,7 +6:36,4SG JBC03 73,573231:36,7
21 205 2 Matošková Barbora 2 31:43,5 +6:43,2Liberec03 73,121131:43,5
22 200 2 Burešová Karolína 7 31:49,9 +6:49,6Letohrad03 72,693431:49,9
23 194 Navrátilová Simona 7 32:29,0 +7:28,7SK NMNM03 70,094332:29,0
24 214 2 Eliášová Klára 4 33:29,1 +8:28,8SK Rover03 66,082233:29,1
25 193 2 Farská Markéta 7 37:04,3 +12:04,0Liberec03 51,743437:04,3

Nestartoval (DNS), vzdal (DNF), diskvali�kován (DSQ)
Nováková AnnaDNS Klecany198 033
Špinarová KarolínaDNS SK NMNM206 031 TCM
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3.6 TISKOVÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE NA WEB BIATLON.CZ

3.6.1 Informace před akcí
Pořadatel zašle v týdnu před akcí ČSB krátký text s upoutávkou o stavu připravenosti k 
závodu, počtu přihlášených, resumé programu, novinkami a 2–3 fotografiemi z areálu.

3.6.2 Informace po akci
Pořadatel zašle nejpozději během následujícího dne po akci ČSB text se zhodnocením  
závodu, počtu startujících, nejlepších dosažených výsledcích a 12–24 fotografiemi z 
průběhu závodu a vyhlášení výsledků.

3.6.3 Kontakt pro zaslání informací na web
roubickova@biatlon.cz




