MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU A DOSPĚLÝCH
V BIATLONU 2016
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
4.3. - 6.3. 2016
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel :
Technické provedení :
Datum konání :
Místo konání :

Český svaz biatlonu
SK Nové Město na Moravě
3.3. - 6.3. 2016
Vysočina Aréna Nové Město na Moravě

Organizační výbor :

Ředitel závodu
Technický delegát ČSB
Tajemník závodu
Hospodář
Hlavní rozhodčí
Velitel stadionu
Velitel tratí
Velitel střelnice
Zástupce ČSB
Delegovaní rozhodčí

Handschuh Miroslav
Zicháček Vojtěch
Svoradová Radka
Šustáčková Ladislava
Hromádková Dagmar
Ptáček Jan
Havlíček Aleš
Buchta Miloš
Zicháček Michal
Kalus R., Hykel P., Herman L.

Přihlášky:

Do 29.2. 2016
na adresu:

Miroslav Handschuh
Základní škola
L. Čecha 860
592 31Nové Město na Moravě
miroslav.handschuh@zs2.nmnm.cz

Přihlášky se týkají i štafet! Podobně i v elektronické presentaci!

Elektronická prezentace:

Nejpozději 3.3.2016
E-mail:
do 12:00 hod
miroslav.handschuh@zs2.nmnm.cz
Všichni elektronicky prezentovaní závodníci budou zařazeni do
startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné (krom
mixovaných štafet, které vyřešíme na místě po sestavení)

Závodní kancelář - porady : Hlavní budova - stadion
Startovné :

Pro členy ČSB: dospělí 120.-Kč; dorost 90,- Kč na osobu a
závod, 60,- Kč za osobu ve štafetě. Pro nečleny ČSB
dvojnásobek
Úhrada za pronájem buňky je stanovena na 250,- Kč za den.
Vratná záloha na klíč je 200,- Kč.

Ubytování, stravování:

Pořadatel nezajišťuje, pro informace využijte webové stránky
http://ubytovani.nmnm.cz/ Občerstvení na závodišti bude
zajištěno.

Pojištění:

Závodníci a jejich doprovod, funkcionáři závodu jsou pojištěni
pojistnou smlouvou s VZP č. 1310000010.
Viz http://www.biatlon.cz/o-svazu/dokumenty/.
Diváci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí.

Technická ustanovení:
Soutěžní pravidla:

Pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěž Českého poháru
biatlonu v sezóně 2015/16

Věkové kategorie:

Dorost a dospělí

Disciplíny:

1) Štafetový závod dvojic (M,Ž,JUN,DRB,JKY,DKB,DRA,DKA)
2) Závod s hromadným startem
3) Rychlostní závod

Společné mazání:

Pro individuální závody i štafety, viz pokyny

Účast:

Podle Pokynů pro celostátní soutěže v pro sezónu 2015/16

Vyhlášení výsledků a ceny:

První tři závodníci v kategorii získávají diplom a věcnou cenu.
Mistři ČR budou vyhlášení ve všech dílčích věkových kategoriích a
disciplínách, zařazených do programu MČR, pokud v nich startovalo
nejméně pět českých sportovců nebo tři štafety.

Aktuální informace:

M. Handschuh, tel. 607 608 877

Časový program závodu:
čtvrtek 3.3.2016 - trénink
15:00 - 17:00
16:00 - 18:00
19:00

trénink na tratích a na střelnici
prezentace
porada vedoucích družstev, uzávěrka štafet

pátek 4.3.2016 - štafetový závod dvojic, viz pozn. níže
9:00 - 10:00
dle sněhových podmínek trénink
14:00 - 14:50
nástřel zbraní
15:00
start štafetového závodu dvojic
sobota 5.3.2016 - závod s hromadným startem
8:30 - 9:20
nástřel zbraní
9:30
start závodu s hromadným startem
cca 45 min. po
ukončení závodu

vyhlášení výsledků za oba dny

neděle 6.3.2016 - rychlostní závod
8:30 - 9:20
9:30
cca 45 min. po
ukončení závodu

nástřel zbraní
start rychlostního závodu

vyhlášení výsledků MČR a ČP

Pozn. ke štafetám dvojic:
1) Závod dvoučlenných štafet se uskuteční a udělují se tituly MČR ve všech vypsaných
kategoriích viz výše, přidělují se body do klubové soutěže viz níže
2) Vzhledem k možnostem jednotlivých klubů a předpokládanému poštu štafet
v jednotlivých kategoriích se body do klubové soutěže budou přidělovat jen ve
sloučených kategoriích DB+J a společných kategorií seniorů M resp. Ž, tzn. celkem
4 kategorie. Výsledky se započítávají jen do soutěže družstev, za každý klub boduje
jen jedna štafeta z každé sloučené kategorie.
3) Vítězná štafeta získává 220 b., i v případě, že zvítězí mixovaná štafeta ze dvou klubů.
V takovém případě se ale její body nezapočítávají do klubové soutěže, ale titul je
MČR je udělen.
4) Výsledek štafet se započítává do klubové soutěže v každém případě a platí, že
škrtáme podle pravidel jeden nejhorší výsledek z individuálních soutěží.
5) V juniorských kat. může startovat jeden dorostenec, v kategorii dorostu B nebo
juniorů může startovat i dorostenec A (pak jede se zbraní).
6) Mixované štafety ze dvou klubů se nahlásí před poradou trenérů a zaplatí se za ně
startovné.
7) Pro závody štafet bude společné mazání, tak jak je v pokynech, detaily na poradě.

Propozice schválil pověřený člen STK Vít Effenberk dne

17.2.2016.

Ředitel závodu
Miroslav Handschuh

