
 

PROPOZICE 

23. Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech 
 

Všeobecná ustanovení:  

Pořadatel: Český svaz biatlonu 

Technické provedení: SKP Kornspitz Jablonec ve spolupráci s OLYMP CENTRUM 
SPORTU MVČR a KB Jablonec. 

Datum konání: Sobota 15. 6. 2019 

Místo konání: Jablonec nad Nisou – biatlonový areál - Mšeno „Břízky“ 

Organizační výbor: Předseda org. výboru a  

 ředitel závodu Jan Matouš 

 Technický delegát 
ČSB
  

Pavel Levora 

 Tajemník závodu Jaroslav Nipča 

 Hospodář Milan Janoušek 

 Hlavní rozhodčí Radovan Ježek 

 Velitel tratí Petr Hásek 

 Velitel střelnice Tomáš Trpišovský 

 Velitel stadionu Milan Šmiraus 

Odeslání přihlášky: https://evidence.biatlon.cz  

 
Elektronické přihlašování je otevřeno od 3.6. do 14.6. 14:00, 
základní přihlášku sportovců na závody proveďte do 10.6., 
úpravy v přihlášce pak nejpozději do 14.6.do 14:00 

Všichni elektronicky prezentovaní závodníci budou zařazeni 
do startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné. 

Závodní kancelář: Biatlonový areál - Mšeno „Břízky 

Účast: pro MČR min. II. VT v biatlonu nebo letním biatlonu. Závody 
jsou pořádány jako „OPEN“ s možností startu zahraničních 
účastníků.  

Startovné: 150 Kč pro dorost a 200 Kč dospělí osobu/závod, Nečlenové 
ČSB platí dvojnásobek uvedené částky. 

Ubytování, stravování, doprava 
na závodiště: 

pořadatel nezajišťuje 

Pojištění: závodníci, vedoucí, trenéři a funkcionáři závodu jsou pojištěni 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, č. 
4950050842. Diváci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. 

Další informace: Aktuální a doplňující informace je možno získat na 
Internetové adrese: www.skpjablonec.cz/ov 
 
 
 

https://evidence.biatlon.cz/


 

Technická ustanovení:  

Soutěžní pravidla: podle Pravidel biatlonu a Pokynů pro soutěže v letním 
biatlonu v sezóně 2019. 
Rychlostní závod na HK bude probíhat pro kategorie 
M16,M19, W16,W19 s intervalovým startem, pro kategorie  
M+JM a W+JW   s hromadným startem. Typ horských kol 
libovolný, povinná ochranná přilba, odpovídající normě DIN 
EN 1078 a ekvivalentní (ČSN EN 1080 apod.). Trestné kolo 150 
m s retardéry.  

Věkové kategorie: 
Kategorie pro zimu 2019-20 

M, W 
JM, JW 
M19, W19 
M16, W16 

22 let a výše (roč. 97 a výš) 
19 - 21 let (roč. 98, 2000) 
16 - 18 let (roč. 2001, 2003) 
15 let (roč. 2004) 

Disciplíny: M, JM, M19 
W, JW, W19 
M16  
W16 

9 km, 2x střelba (L,S) 
6 km, 2x střelba (L,S) 
9 km, 2x střelba (L,S) 
6 km, 2x střelba (L,S) 

Vyhlášení výsledků, ceny: První tři závodníci obdrží ceny.  Mistrovské tituly budou 
uděleny v závodě na HK prvnímu českému závodníku v pořadí. 
Pro udělení titulu musí být klasifikováno nejméně pět 
sportovců z ČR. 

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

Vložené doprovodné závody: V rámci MČR bude uspořádán závod pro bývalé biatlonisty, 
závod pro veřejnost a závod pro děti. Pro tyto akce jsou 
vydány samostatné propozice. 

 

 

Časový program závodu: 

Sobota 15. 6. 2019  
 8:00 – 8:30 Placení startovného 
 8:30 porada vedoucích, výdej startovních čísel 
 9:00 – 9:50 nástřel pro všechny kategorie 
 10:00 start závodu  
 cca 12:20 vyhlášení výsledků MČR (po dojetí posledního závodníka)  
 
 

Propozice schválil člen STK Vít Effenberk dne 30.5.2019 
 
 

Jan Matouš 
ředitel závodu 

 


