Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

BK Elán Zruč

Datum a místo
konání:

30. dubna 2016, střelnice SSK Plzeň - Slovany,
Plzeň - Košutka, Rabštejnská 16 (viz mapka).

Organizační výbor: Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Velitel tratí:
Velitel střelnice:
Technický delegát:

Věra Bystřická
Tomáš Bystřický
Jiří Červený
Jaroslav Rajšl
Jiří Pscheidt

Závodní kancelář:

Kancelář střelnice

Prezence:

30. května 2016 v závodní kanceláři

Přihlášky:

do 27. dubna 2016 na adresu: bystrickav@seznam.cz

Startovné:

Žactvo 50,-, dorost 70,-, dospělí 100,- Kč.
Štafetový závod 50,- Kč/štafeta.

Pojištění:

Závodníci, jejich doprovod, funkcionáři závodu jsou pojištěni
pojistnou smlouvou s VZP č. 1310000010.

(www.biatlon.cz/o-svazu/dokumenty). Diváci se zúčastňují
závodu na vlastní nebezpečí.

Technická ustanovení:
Pravidla:

Pravidla letního biatlonu v platném znění a Pokyny pro
celostátní soutěže ČP v letním biatlonu v roce 2016

Kategorie:

Žactvo vzduchovka, D + D malorážka

Zbraně, střelivo:

Vlastní, vzduchovka + malorážka

Protesty:

podle Pravidel ČSB s vkladem 100,- Kč

Druh závodu:

Vytrvalostní závod
Štafetový závod smíšených trojic:
štafety složené ze 2 závodníků kat. žactva (vzduchovka) a 1
závodníka kat. D+D (malorážka), přičemž 1 člen štafety musí
být opačného pohlaví

Časový program:
10.00 - 10.30 hod.

Prezence VZ + Štafetový závod

10.00 - 11.30 hod.

Trénink na tratích a střelnici

11.45

Výdej startovních čísel a výklad tratí v prostoru startu

12.00

Start VZ

Cca 30 min po doběhu posledního závodníka VZ start štafetového závodu.
Vyhlášení výsledků obou závodů cca 45 min. po ukončení závodu štafet.

Občerstvení zajištěno!

Ubytování, stravování: viz nabídkový list

Jiří Pscheidt

Věra Bystřická

technický delegát

ředitel závodu

Za podporu děkujeme:

NABÍDKOVÝ LIST

STRAVOVÁNÍ: Bufet na závodišti – polévka, klobása, tousty, párek
v rohlíku apod., samozřejmě nápoje
Sobotní večeři pro ubytované ve školní tělocvičně ve Zruči
je možné objednat formou jednotného menu v jídelně U
Pálků, Plzeňská 142, Zruč-Senec (www.upalku.cz) při
minimálním počtu 40 strávníků.
Předběžné objednávky na e-mail: bystrickav@seznam.cz
co nejdříve, upřesnění počtů nejpozději do 27. 4. 2016
UBYTOVÁNÍ:

1) Tělocvična Masarykovy ZŠ Zruč. Cena 50,- Kč/noc.
Nutné vlastní spací pytle, karimatky a přezůvky.
Objednávku prosím zaslat spolu s přihláškami na
závod.
2) Střední průmyslová škola dopravní Plzeň - Lochotín
(nejblíže střelnici), kontakt:
http://www.souepl.cz/?page_id=404 , p. Lišková, tel. č.
723052075, tady je již cca 40 míst předobjednáno,
odvolejte se na Blanku Kantovou
3) Střední škola informatiky a finančních služeb, internáty
jsou na adrese Čelakovského 1, Plzeň, Kontakt:
http://www.ssinfis.cz/index.php/2012-12-17-10-58-54,
tady je již cca 40 míst předobjednáno, odvolejte se na
Blanku Kantovou
4) Střední odborné učiliště elektrotechnické PlzeňSkvrňany, kontakt:
http://www.souepl.cz/?page_id=404

