Propozice:

MTB biatlon Domažlice
Veřejný závod horských kol a střelby
ze vzduchovky na 10m
2. závod seriálu MTB biatlon Cup 2017
Termín:

20. května 2017, sobota

Pořadatel:
Místo konání:
Ředitel závodu:
Informace:
E-mail:

VELOSPORT Domažlice z.s.
lesopark Škarman - Domažlice, parkoviště pod Škarmanem
Pavel Beber
Pavel Beber, tel.: 602419835
velosport@seznam.cz

Trať:

polní a lesní cesty; mapa tratě viz www.velosportdomazlice.cz

Délka okruhů:

dlouhý :

krátký:

1,35 km

750 m

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 přihlašování: http://www.mtbbiatlon.cz do 19.5.2017 12:00, na místě s příplatkem 50,- Kč
Kategorie:

Kategorie:

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)

Přihlášky:
9:30 – 11:00 v místě startu
Nástřel na střelnici: 10:00 – 11:00

START:

11:30 po kategoriích od U9 až po M35

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 výsledků: první tři závodníci v každé kategorii po dojetí všech závodníků, cca v 16:00
Občerstvení: zajištěno v místě startu.

PRAVIDLA:
Každý závodník jede tři kola, délky podle své kategorie. Mezi jednotlivými koly je pro každou kategorii
střelba vleže, 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
(trestná kola počítá závodník sám), 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.
Pravidla a bodování seriálu na

www.mtbbiatlon.cz

