Obratnostní závody v biatlonu na
kolečkových lyžích a bruslích2016
Nové Město na Moravě
8.-9.10. 2016

________________________________________________________
PROPOZICE
Obratnostní závody v biatlonu na kolečkových lyžích a bruslích
8. - 9. 10. 2016 Nové Město na Moravě
Všeobecná ustanovení :
Pořadatel:
Technické provedení :
Datum konání :
Místo konání :
Organizační výbor :

Český svaz biatlonu – vedoucí trenéři SpS
SK Nové Město na Moravě
8.–9.10.2016
Vysočina aréna – Nové Město na Moravě
Ředitel závodu
Buchta Miloš
Technický delegát ČSB Effenberk Vít

Odeslání přihlášek :

Do 5.10.2016 na adresu : E-mail: biatlonNMNM@seznam.cz

Prezentace:

Závodní kancelář v areálu Vysočina arény – office area

Pojištění:

Závodníci, jejich doprovod a funkcionáři závodu jsou pojištěni
pojistnou smlouvou VZP č.1310000010.
Diváci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Vjezd, parkování

Při vjezdu a parkování je nutno dodržovat dopravní značení
areálu

Technická ustanovení :
Věkové kategorie:

Mohou se účastnit žákovské kategorie biatlonu B,C dle zimní
sezóny 2016/2017 (2005-2002)
Chlapci a dívky- kategorie kolečkové lyže a kolečkové brusle,
dle zkušeností, na zvážení trenéra.

Druhy závodů

Jednokolový obratnostní biatlonový závod na kolečkových
lyžích, bruslích

Střelecká soutěž
Dvoukolový obratnostní biatlonový závod na kolečkových
lyžích, bruslích
Vyhlášení výsledků, ceny :

Všichni účastníci budou odměněni

Aktuální informace: Faltusová Michaela 601 331 001

Časový program závodu:
Sobota 8.10.2016 Jednokolový obratnostní závod a střelecká soutěž
14:00 – 15:00
14:00 – 15:30
15:30
16:00
17:00

Prezentace
Nástřel a trénink na tratích
Rozdání startovních čísel, prohlídka trati s výkladem
Start prvního závodníka
Střelecká soutěž

Neděle 9.10.2015 – Dvoukolový obratnostní závod
8:30 – 9:30
Nástřel a trénink na tratích
9:30
Rozdání startovních čísel, prohlídka trati s výkladem
10:00
Start prvního kola závodu
Cca 20 min po dojetí posledního, start druhého kola závodu
Na závěr poděkování a vyhodnocení soutěží

Poznámka: v sobotu v dopoledních hodinách pořádá SK Nové Město na Moravě přespolní
běh, dle vlastních propozic.

ředitel závodu
Buchta Miloš

hlavní rozhodčí
Faltusová Michaela

