
PROPOZICE 

Regionálního závodu Českého poháru a nominačního závodu LODM JMK v letním biatlonu 

Vysočina aréna, Nové Město na Moravě 19. 5. 2019 

Všeobecná ustanovení  
 

Pořadatel   Český svaz biatlonu 

Technické provedení KB Střelka Brno p.s. 

Datum konání neděle  19. 5. 2019 

Místo konání Vysočina Aréna, Nové město na Moravě 
 

Organizační výbor Ředitel závodu Vít Effenberk 
 Hlavní rozhodčí Romana Vlčková 
 Technický delegát ČSB Jiří Roučka 
 Výpočet výsledků Michal Bartošek 
 Velitel střelnice Jana Hořínková 
 Velitel tratí Michal Korcina 

 

Přihlášky          Elektronické přihlašování bude otevřeno od 27. 4. 2019 do 18. 5.  

2019 na adrese https://evidence.biatlon.cz. Základní přihlášku 

závodníků na závody proveďte do 16. 5. 2019. Úpravy v přihlášce 

pak nejpozději do 18. 5. 2018 do 20:00 hod. Všichni přihlášení 

závodníci budou zařazeni do startovní listiny a bude za ně vybráno 

startovné. 

Závodní kancelář – prezentace, 

porady 

Závodní kancelář: Vysočina Aréna Nové Město na Moravě. 

Prezentaci k závodu bude možné provést pouze on-li přes 

elektronickou evidenci. Nečlenové ČSB se mohou přihlásit 

v udaných časových termínech na e-mail effenberk@quick.cz. 

Kontrolu dokladů provede TD závodu. 

Startovné podle pokynů ČSB 2019 

Stravování, občerstvení Občerstvení na závodišti bude zajištěno. 

Pojištění Závodníci, jejich doprovod, funkcionáři a rozhodčí jsou pojištěni, 

pojistnou smlouvou – Vienna Insurance Group, č. 4950050842 

Technická ustanovení  
 

Soutěžní pravidla Platná pravidla biatlonu ČSB, Pokyny pro celostátní soutěže 

Českého poháru v letním biatlonu v roce 2019. 

Účast Dle Pokynů pro celostátní soutěže Českého poháru v letním 

biatlonu v roce 2019. 

Věkové kategorie Pouze žactvo, ve smyslu Pravidel biatlonu a Pokynů pro celostátní 

soutěže Českého poháru v letním biatlonu v roce 2019.  

Discipliny Sprint se skupinovým startem – pro všechny kategorie 

 

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

cenu.  

Aktuální informace Aktuální a doplňující informace je možno získat na: 

tel: 777620971 (V. Effenberk) 

 
Nominační kritéria pro LODM JMK Závodník musí mít bydliště na území JMK 
 Nominační závody jsou na 18. 5 v NMNM a 19. 5 v NMNM a I. kolo ČP. 

Budou započítány 3 nejlepší výsledky z oněch 4 závodů. V případě shody 

bodů (nevýrazného rozdílu - do 2 bodů), rozhoduje součet závodů ČP. V 

případě další shody, rozhoduje sprint. Vše bude počítáno na 100 bodů 

nejlepšího jihomoravského závodníka v kategorii. 

mailto:effenberk@quick.cz


Časový program závodu  
 

neděle 19. 5. 2018 
 

   8:00 – 9:00  Zaplacení startovného, případné odhlášení závodníků 

ze závodu. 

   9:10 porada vedoucích, výdej startovních čísel 

   9:30 – 10:30 nástřel pro kategorii žactva 

  10:40  start kategorií žactva 

  45 min. po doběhu vyhlášení výsledků 
 

 

Propozice schválil(a) 1. 5. 2019 Jiří Roučka, TD závodu 

 

 ředitel závodu 

 Vít Effenberk 


