MTB BIATLON 2017
Seriál závodů na horských kolech se střelbou
Stačí jen kolo a helma, ostatní zařídíme
více info a ON-LINE registrace na www.mtbbiatlon.cz

MTB BIATLON HDK HRADČANY
1. Mistrovství Plzeňského kraje v MTB biatlonu
Datum:
Lokalita:
Ředitel závodu:
Prezence:
Nástřel na střelnici:
Start:
Startovné:
ON-LINE registrace:

Nedělě 17. září 2017
HRADČANY u Chlumčan - hřiště SDH Hradčany - 49°37'41.263"N, 13°21'14.763"E
Jaroslav HUDEČEK - mob. +420 604 572 966 - HDK Hradčany
v místě konání závodu od 10:00 - 11:30
v místě konání závodu od 10:00
Od 12:00 dle Rozpisu postupně od U9m do M35
Rozpis - po ukončení Prezentace všech účastníků
U9 a U11: 50,- Kč; U13 až U15: 100,- Kč; ostatní 150,- Kč.
Startovné se platí až v místě Prezentace, přihlášeni až na místě + 50,- Kč

http://mtbbiatlon.cz/prihlaseni.php

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
U9m - žáci
U9ž - žákyně
U11m - žáci
U11ž - žákyně
U13m - žáci
U13ž - žákyně
U15m - žáci
U15ž - žákyně
Ž15 - ženy
Ž35 - ženy
M15 - muži
M35 - muži

Rok narození

Okruhy

2009 a mladší
3x cca 750 m
2009 a mladší
3x cca 750 m
2007-2008
3x cca 750 m
2007-2008
3x cca 750 m
2005-2006
3x cca 1300 m
2005-2006
3x cca 1300 m
2003-2004
3x cca 1300 m
2003-2004
3x cca 1300 m
1983-2002
3x cca 1300 m
1982 a starší
3x cca 1300 m
1983-2002
3x cca 1300 m
1982 a starší
3x cca 1300 m
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ (první 3 z každé kategorie):
Z PRAVIDEL MTB BIATLON 2017 ... Více na http://mtbbiatlon.cz/pravidla.php

Start

12:00

Dále dle Rozpisu

Kategorie

cca 16:00

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.
Povrch: zpevněné cesty, koryta, těžší výjezdy, single track, technicky méně náročné
Startovní čísla jsou přidělována postupně dle Prezentace před startem (neplatí pro držitele Originálních startovních čísel
na celou sezónu MTB Biatlon 2017).
Řazení na startu je dle startovních čísel - Přednost mají držitele Originálních startovních čísel na celou sezónu MTB Biatlon
2017!!! Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu! Všichni účastníci jsou povinni
dodržovat platná Pravidla MTB Biatlonu 2017
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. Obsadí střelecký post na střelnici
podle aktuálního pořadí. První závodník na stav 1 a dále. Odstřílí pět ran na sklopné terče, po střelbě vrátí vzduchovku na
opěru/stojánek, tak jak byla před střelbou (jinak bude vrácen zpět). 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 si 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 po směru hlavní trasy.

