
                  
                    

 

 

BIATLON 

Datum konání:  29. 1. 2018 – 1. 2. 2018 
 
Organizátor:  ČSB a KB Letohrad 
 
Místo konání: areál Šedivský lom KB Letohrad 
 
Disciplína: rychlostní závod volně – 4 km a 3 km  

závod s hromadným startem klasicky – 5 km a 4 km, 
štafetový závod volně – 3 x 3 km 

 
Ředitel závodu: Libor Mikula, KB Letohrad 

e-mail: mikulamistrovice@tyhan.cz 
tel.: +420 724 05 99 47 

 
Činovníci závodu:  

 Předseda OV: Ing. Libor Vlček, KB Letohrad 

 Technický delegát, zástupce ředitele a ČSB: Vlastimil Jakeš  

 Delegovaní rozhodčí: dodá ČSB 

 Velitel tratí: KB Letohrad  

 Velitel střelnice: KB Letohrad 

 Hlavní rozhodčí: KB Letohrad 

 Zdravotní zabezpečení: KB Letohrad  

 Výsledkový servis: SK ROVER Praha 
 
Kancelář závodu: kancelář biatlonového areálu Letohrad 
 
Soutěžní kategorie:  mladší žáci a žákyně „B“ 12–13 let (rok narození 2005–2006), 

starší žáci a žákyně „C“ 14–15 let (rok narození 2003–2004), 
 
Počet účastníků: každý kraj může nominovat maximálně dva závodníky v každé 

kategorii a 3 osoby doprovodu – 2 trenéři a 1 servisman (8+3) 
 
Podmínky závodů: pro pořádání závodů je nutná účast alespoň 5 závodníků v dané 

kategorii, účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným 
krajem dle místa trvalého bydliště, s potvrzenou platnou lékařskou 
prohlídkou 

 
právo startu mají pouze závodníci, kteří jsou držiteli nejméně III. VT v 
biatlonu nebo kteří prokazatelně (výsledková listina, žebříček biatlonu) 
absolvovali v probíhající sezóně nebo v předcházející sezóně alespoň 
jeden závod v biatlonu. 

 
Soutěžní pravidla: pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěž Českého poháru Biatlonu 

v sezoně 2017/2018 
 
Nominační kritéria:  viz Pokyny soutěží ČP pro 2017/2018 
 
Přihlášky: prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému 

ZODM 2018; přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému 
budou poslány na všechny kraje 
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Uzávěrka přihlášek: 8. 1. 2018 
 
Nahrazení závodníků ve štafetách: 
 

start závodníků z jiných sportů, než na který jsou na ODM přihlášení, je 
možný pouze v případě zranění nebo lékařsky potvrzené zdravotní 
indispozice člena/ky štafety a pokud kraj není schopen sestavit štafetu 
ze zbývajících závodníků daného sportu. Toto nahrazení je možné 
pouze v závodech štafet. Všichni závodníci musí splňovat podmínky 
pro start v závodu v biatlonu. 

 
Porady, losování: areál Šedivský lom KB Letohrad, viz harmonogram 
 
Startovní čísla: výdej vždy ráno před soutěží v kanceláři závodů 
 
Časový harmonogram: 
 
Neděle, 28. 1. 2018  
11:00–13:00 neoficiální trénink 
19:00  porada trenérů, areál KB Letohrad 
 
Pondělí, 29. 1. 2018  
16:00–16:45 nástřel 
17:00  start rychlostní závod volnou technikou 

žáci a žákyně ml. – 3 km, střelba LL  
žáci a žákyně st. – 4 km, střelba LL 

 
Úterý, 30. 1. 2018  
13:30–14:15 nástřel 
14:30   start závod s hromadným startem – klasickou technikou  
           žáci a žákyně mladší – 4 km, střelba LL  
           žáci a žákyně starší – 5 km, střelba LLL 
 
Středa, 31. 1. 2018  
14:30–16:00 oficiální trénink 
16:00  porada, areál KB Letohrad 
 
Čtvrtek, 1. 2. 2018  
13:45–14:30 nástřel 
14:45  start štafetový závod – volnou technikou 

společné kategorie žáci roč. 2003–2006, 3x3 km, střelba LL  
společné kategorie žákyně roč. 2003–2006, 3x3 km, střelba LL 

 
Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po zveřejnění předběžných 

výsledků se vkladem 500 Kč, při zamítnutí vklad propadá  
 
Vyhlášení výsledků: vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v areálu 30 minut po 

skončení závodů všech kategorií 
 

předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 
2018, tzn. 30. 1. v KD Ústí nad Orlicí a 1. 2. na zimním stadionu 
v České Třebové 

 



                  
                    

 

 
 

 
 
Ceny:   soutěžící na 1.–3. místě obdrží medaili a diplom 

soutěžící na 4.–6. místě obdrží diplom 
 
Změna propozic:  v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo nepředvídaných 

okolností si organizační výbor vyhrazuje právo změny propozic v 
souladu s pravidly biatlonu 

  
 pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě 

mimořádných událostí 
 
Zdravotní zajištění:  po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba  
 

 


