MISTROVSTVÍ ČR

V BIATLONU
NA KOLEČKOVÝCH
LYŽÍCH PROPOZICE

sponzoři klub

29/8—30/8 2020

LETOHRAD Areál biatlonu - Šedivský lom
SOBOTA 29. 8.
NEDĚLE 30. 8.

09.30 Start sprintu / 20.45 Start nočního supersprintu
09.30 Start stíhacího závodu
O LYMP
CENTRUM SPORTU
M I N I S T E R S T VA V N I T R A

PARTNEŘI POŘADATELE

O LYMP
CENTRUM SPORTU
M I N I S T E R S T VA V N I T R A

PARTNEŘI POŘADATELE

LETOHRAD

VŠEOBECNÁ
USTANOVENÍ

Pořadatel
Český svaz biatlonu,
CZ Biathlon s.r.o

Technické provedení
Klub biatlonu Letohrad p. s.

Datum konání		
29. 8. – 30. 8. 2020

Místo konání		
Areál biatlonu
Šedivský lom Letohrad

Organizační výbor

Závodní kancelář
prezentace – porady
Placení startovného
„Závodní kancelář“ v „Areálu biatlonu – Šedivský lom“
(naproti Provozní budově)
Týmové porady

klubovna nad buňkovištěm

Startovné
Členové ČSB
		

150 Kč dorost a junioři (osoba/závod)
200 Kč dospělí (osoba/závod)

Stravování
Občerstvení na závodišti bude zajištěno.

Předseda org. výboru
Libor Vlček
Ředitel závodu		
Martin Holec
Ředitel soutěží ČSB
Vlastimil Vávra
Technický delegát ČSB
Michal Zicháček
Zástupce ČSB		
Jiří Hamza, Vlastimil Jakeš
Závodní kancelář		
Petr Grossmann
			a Pavlína Jantačová
Hlavní rozhodčí		
Libor Mikula
Velitel tratí		
Jan Adamec
Velitel stadionu		
Milan Faltus
Velitel střelnice		
Pavla Skácelíková
Zdravotní zajištění		
Horská služba
			Orlické hory

Pojištění

Přihlášky

Mazací buňky – šatny

Základní přihlášku k závodům je nutno podat on-line přes
Centrální evidenci členů na adrese https://evidence.biatlon.cz
nejpozději do pondělí 24. 8. 2020. Zahraniční účastníci tuto
zašlou na biatlon@orlicko.cz a poctari@biatlon.cz

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

Závodníci, jejich doprovod a organizátoři závodu jsou
pojištěni u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, č. 4950050842. Viz www.biatlon.cz/o-svazu/
dokumenty.
Diváci se účastní na vlastní nebezpečí.

Vjezd, parkování
Při vjezdu a parkování v „Areálu biatlonu“ je nutno dodržovat
dopravní značení, pokyny a instrukce pořadatelů!

Prezenci k závodům je nutno provést on-line skrze Centrální
evidenci členů v pátek dne 28.8. 2020 do 10:00 hod.
Zahraniční účastníci provedou fyzicky v kanceláři závodu
nebo telefonicky na tel.č. 606 942 600 nebo 725 797 185.
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TECHNICKÁ
USTANOVENÍ

Soutěžní pravidla

Aktuální informace

Platná „Pravidla soutěží a závodů ČSB“ a aktuální „Pokyny
pro soutěže Českého poháru v letním biatlonu“.

Aktuální informace Na tel. čísle: 606 942 600 (Vl. Vávra)
a 774 668 731 (M. Holec)

Právo účasti

Upřesnění pravidel a technické poznámky

Pořadatel si vyhrazuje právo zákazu startu zahraničních
sportovců v souvislosti s aktuálním výskytem nemoci
COVID-19 v ČR a ostatních zemích! Bude případně
oznámeno nejpozději v pondělí 24.8. 2020 na webových
stránkách ČSB a klubu.

1. Pro všechny kategorie je povinná ochranná přilba, viz
pravidla IBU.

Sportovci, kteří v uplynulé zimní sezóně získali nejméně do II.
VT v některém ze závodů ČP (ne v regionálních soutěžích), I.
VT SLČR.

3. Kategorie muži, ženy, junioři a juniorky startují se zbraní,
všechny dorostenecké kategorie beze zbraně. Pouze v
supertsprintu startují se zbraní všechny kategorie!

Sportovci, kteří poprvé startují na závodech ČP v biatlonu,
musí prokázat, že bezpečně ovládají své sportovní vybavení.
Ředitel závodů, technický delegát nebo jury závodů jsou
oprávněni zamezit startu nebo stáhnout ze závodu ty
závodníky, u kterých nabudou dojmu, že své sportovní
vybavení nemají bezpečně pod kontrolou.
Viz pravidla IBU.

Věkové kategorie
Dorost
M16 / W16
M17 / W17
M19 / W19

r. 2005
r. 2004
r. 2002-2003

2. Pouze pro kategorie dorostu budou pro střelbu vstoje
připraveny dřevěné rámečky pod kol. lyže, které mohou
využít pro lepší stabilitu polohy.

4. Kategorie muži, ženy, junioři a juniorky startují na KL typu
„SRB“ zapůjčené pořadatelem (přivezeny od firmy SRB),
dorostenecké kategorie startují na kol.lyžích s ALU šasí typ
„Marwe“ nebo „ SRB“ , obojí však s kolečky Marwe US6.
Doporučení pro všechny kluby, které nevlastní tento typ KL,
aby se domluvily s některým z trenérů SCM o případném
zapůjčení.
5. Supersprint
Je vypsán pro kategorii mužů a žen bez rozdílu věku,
s výjimkou kategorie W/M 16. Všechny kategorie absolvují
závod se zbraní.
Systém kvalifikace a finálových rozjížděk bude upřesněn na
poradě vedoucích týmů.

Junioři a dospělí
JM / JW
r. 1999–2001
M / W 		
r. 1998 a st.

Disciplíny
Sprint
Supersprint
Stíhací závod

Vyhlášení výsledků, ceny
První tři závodníci v každé kategorii získají medaili, diplom
a věcnou cenu. Vítězi závodu bude při splnění podmínek
Pokynů udělen titul „Mistr ČR v biatlonu na kolečkových
lyžích“.
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ČASOVÝ
PROGRAM

pátek 28. 8. 2020		 Oficiální trénink
				
15:00 – 16:50 trénink na tratích a střelnici dorost
				
17:00 – 19:00 trénink na tratích a střelnici junioři a dospělí
				16:00 – 18:00 platba startovného
				19:15		porada trenérů

sobota 29. 8. 2020

Sprint, Supersprint
08:40 – 09:20
nástřel sprintu dorost
09:30
start sprintu dorost
11:15 – 11:50
nástřel junioři, dospělí
12:00
start sprintu junioři a dospělí
do 15:00
potvrzení startu a placení startovného supersprintu
19:15
vyhlášení výsledků sprintu
20:00 – 20:30
nástřel k supersprintu
20:45
start supersprintu
vyhlášení výsledků supersprintu cca 15 min. po ukončení závodu

neděle 30. 8. 2020

Stíhací závod
08:40 – 09:20
09:30
11:15 – 11:50
12:00

nástřel stíhacího závodu dorost
start stíhacího závodu dorost
nástřel stíhacího závodu junioři a dospělí
start stíhacího závodu junioři a dospělí

vyhlášení výsledků stíhacího závodu cca 30 min. po ukončení závodu		

				Propozice schválil ředitel soutěží D+D Vlastimil Vávra dne 17. 7. 2020.
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