MTB biatlon Chrást
2.ročník veřejného závodu horských kol
a střelby ze vzduchovky na 10m
1.závod 3.ročníku MTB biatlon Cup 2017
DATUM:
MÍSTO KONÁNÍ:

pondělí 1.května 2017
Chrást u Plzně, kemp U Dolanského mostu

POŘADATEL:
OKRUH:

N 49°47.85505', E 13°28.36603'
CK Sport Beran, cyklistický klub a oddíl Sluníčko TJ Spartak Chrást
1100m / 700m na štěrkovém,travnatém a lesním povrchu

PŘIHLÁŠKY: online na www.mtbbiatlon.cz do 30.4. 12:00 nebo v den závodu +50,-Kč
PREZENTACE: 9:30 – 10:30 v místě startu
NÁSTŘEL NA STŘELNICI: 10:00 – 11:00
START: 11:30 po kategoriích od M35 až po U9ž
Závodník si může před startem vyzkoušet střelbu ze zbraní, které potom budou na střelnici
k dispozici při závodě, ale nezaručujeme, že to bude stejná zbraň jako při nástřelu.
Vzduchovky zajišťuje pořadatel. Nelze použít zbraně vlastní nebo klubové.
VYHLÁŠENÍ: první tři závodníci v každé kategorii okolo 16:00
STARTOVNÉ:Kateg. U9 a U11 - 50,-Kč, U13 a U15 - 100,-Kč, M15, Ž15, M35 a Ž35 – 150,-Kč
Platí se až v den startu. Online přihlášení to mají bez 50,-Kč příplatku.
KATEGORIE: dle rozpisu MTB biatlon Cup 2017 (dle roku narození):
U9m - žáci 2009 a mladší (8 let a mladší)
U9ž - žákyně 2009 a mladší (8 let a mladší)
• U11m - žáci 2007-2008 (9-10 let)
U11ž - žákyně 2007-2008 (9-10 let)
• U13m - žáci 2005-2006 (11-12 let)
U13ž - žákyně 2005-2006 (11-12 let)
• U15m - žáci 2003-2004 (13-14 let)
U15ž - žákyně 2003-2004 (13-14 let)
• M15 - muži 1983-2002 (15-34 let)
Ž15 - ženy 1983-2002 (15-34 let)
• M35 - muži 1982 a starší (35 let a starší)
Ž35 - ženy 1982 a starší (35 let a starší)
Občerstvení zajišťuje kemp U Dolanského mostu.
Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu !
PRAVIDLA:
Každý závodník jede tři kola, délky podle své kategorie. Mezi jednotlivými koly je pro každou kategorii střelba vleže, takže celkem
dvě střelby. Závodník přijede na střelnici, zavěsí kolo do připraveného stojanu. Odstřílí pět ran na sklopné terče, nasedne na kolo a
jede dál na trať, případně na trestné kolo. Trestné kolo se jede za každý netrefený terč. Rozhodčí zapisují počet netrefených položek
a počet objetých trestných kol, zápisy po skončení závodu zkontrolují a v případě neobjetého trestného kola je časová přirážka 1 min
za každé chybějící kolo v obou střelbách. Vítězem je závodník s nejlepším časem po přičtení všech případných penalizací. Do
trestného kola se najíždí proti směru hodinových ručiček a závodník si musí kola počítat sám.
Detail střelnice i trestného kola bude k dispozici na závodišti.

Sponzoři CK Sport Beran Chrást z.s. jsou:

