
PROPOZICE 
II. kola Českého poháru v letním biatlonu 2018 

 dospělých, dorostu a žactva 

Akademického MČR v letním biatlonu 2018 

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 
22. – 24. 6. 2018 

Pořadatel :   Český svaz biatlonu 

Technické provedení : Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem 

Datum konání : 22. – 24. 6. 2018 

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

 

Organizační výbor : Ředitel závodu Vojtěch Zicháček 

 Technický delegát ČSB Martin Holec 

 Zástupce ČSB Michal Zicháček 

 Hlavní rozhodčí Radovan  Zicháček 

 Velitel tratí Robert Bernátík 

 Velitel střelnice Pavel Hykel 

 Delegovaní rozhodčí 

 

 

Libor Mikula, Vlastimil Ježák 

Antonín Poláček 

Přihlášky:               http://evidence.biatlon.cz  Elektronické přihlašování bude 

        otevřeno od 11. 6. do 22. 6. 15:00 hod. Základní přihlášku  

        závodníků proveďte do 20. 6., úpravy v přihlášce pak     

        nejpozději do 22. 6. do 15:00 hod. Všichni elektronicky 

        prezentovaní závodníci budou zařazeni do startovní listiny 

        a bude za ně vybíráno startovné. 
        U závodníků VŠ uveďte v přihlášce VŠ a fakultu, kterou  

        navštěvují.  

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

Bedlina. 

Porada vedoucích výprav – pátek 22. 6. 2018 v 19.00 hod. 

střelnice. 

Startovné : Pro členy ČSB : dospělí 100 Kč, dorost 75 Kč, žáci 50 Kč na 

osobu a závod. 

Pro nečleny ČSB dvojnásobek. 

http://evidence.biatlon.cz/


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. 

Pojištění: Závodníci, jejich doprovod, funkcionáři a rozhodčí jsou 

pojištěni, pojistnou smlouvou – Vienna Insurance Group,           

č. 4950050842 

 

Soutěžní pravidla: Platná pravidla biatlonu ČSB, Pokyny pro celostátní soutěže 

Českého poháru v letním biatlonu v roce 2018. 

 

Účast: Dle Pokynů pro celostátní soutěže Českého poháru v letním  

biatlonu v roce 2018. 

 

Věkové kategorie: Žactvo, dorost, dospělí ve smyslu Pravidel biatlonu a Pokynů 

pro celostátní soutěže Českého poháru v letním biatlonu v roce 

2018.  

 

Discipliny: 1) závod s hromadným startem 

2) sprint  

 

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

cenu.  

 

Aktuální informace:      V. Zicháček – mob. 608 40 20 50 

 

 

Časový program závodu: 

pátek 22.6.2018 –  trénink 

 15:00 – 16:45 trénink na tratích a střelnici – žactvo 

 17:00 – 18:30 

16:00 – 18:30 

trénink na tratích a střelnici –  D+D                      

platba startovného v závodní kanceláři 

 19:00 porada vedoucích výprav (střelnice) 

sobota 23.6.2018 – závod s hromadným startem 

 08:00 – 09:20 

09:30                  

13:00                         

13:20 - 14:10 

14:20  

18:00 

18:30 

nástřel pro závod - žactvo 

start závodu  - žactvo 

vyhlášení výsledků - žactvo 

nástřel pro závod  - D+D 

start závodu  - D+D 

vyhlášení výsledků – D+D 

porada vedoucích výprav – v případě nutnosti 

http://www.mubph.cz/
http://www.ssno.cz/


 

neděle 24.6.2018 –  sprint 

   8:00 – 9:20 nástřel pro závod - žactva 

   9:30 

  12:10 

  12:30 – 13:20 

  13:30 

   

start  - žactva 

vyhlášení výsledků - žactva 

nástřel pro závod - D+D 

start  - D+D 

40 min. po ukončení závodu 

    vyhlášení výsledků - D+D 

 

 

Propozice schváleny TK ČSB dne: 10.6.2018  Vít  Effenberk 

                                                                                     Vojtěch Zicháček 

                                   ředitel závodu 

  

 

 


