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Pozvánka a výzva k účasti

2. mezinárodní letní biatlon 
Krátké a dlouhé trati
15. až 17. září 2017 

ARBER Hohenzollern-Skistadion

VZDUCHOVÁ PUŠKA A MALORÁŽKA 
VE VŠECH KATEGORIÍCH



OK BAYERISCHER WALD
BIATHLON LANGLAUF ALPIN

Pořadatel: OK Bayerischer Wald

Organizátor: OK Bayerischer Wald

Termín: 15. až 17. září 2017

Místo konání: Hohenzollern-Skistadion na Velkém Javorském jezeru 
Arbersee 40, 94252 Bayerisch Eisenstein

Disciplíny: sprint dle štafetových podmínek, jednotlivci, závod smíšených družstev

Přihlášky: e-mailem do 14. září 2017

Adresa přihlášek: OK Bayerischer Wald • alfonsschmid22@web.de

Ochrana dat: přihlášením se na závody vyjadřuje účastník nebo účastnice svůj souhlas s 
elektronickým ukládáním dat souvisejících bezprostředně se závody, jako: 
jméno a příjmení, sportovní oddíl, stáří, kategorie, označení soutěže, startovní 
číslo a čas startu. Účastník nebo účastnice dále souhlasí se zveřejněním star-
tovní a výsledkové listiny na vývěskách, v internetu a dalších publikacích DSB, 
BSB a pořadatele.

Účast: účast je vázána na členství v Německém střeleckém svazu nebo DSV (Ně-
mecký svaz lyžování). Účastníci z jiných národů startují ve stejné třídě.

Startovné: startovné v případě neúčasti nebude vráceno 
Žáci, mládež 8,– € na závod 
Junioři, ženy a muži 12,– € na závod 
Startovné bude vybíráno v den závodu při vydávání startovních čísel.

Kontroly: kontrola zbraní a osobních dokladů bude s předstihem před závodem. Ke kon-
trole oprávněnosti ke startu je u všech startů třeba předložit průkaz závodníka 
a průkaz totožnosti.

Časový plán: pátek, 15 září od 13.00 hod. volný trénink 
sobota, 16 září 9.00 hod. závody ve sprintu na krátké trati 
   Závod smíšených mužstev 
neděle, 17 září 9.00 hod. dlouhá trať
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Sprint:

třída závod stáří ročník trať střelnice

žáci B ch/d sprint dle St B 10 - 12 2005 - 2007 1,5 km L-S

žáci A ch/d sprint dle St B 13 - 14 2003 - 2004 1,5 km L-S

mládež ch/d sprint dle St B 15 - 17 2000 - 2002 1,5 km L-S

mládež ch/d sprint dle St B 18 - 20 1997 - 1999 1,5 km L-S

třída 1 muži 
a ženy sprint dle St B 21 - 30 1987 - 1996 1,5 km L-S

třída 2 muži 
a ženy sprint dle St B 31 - 45 1972 - 1986 1,5 km L-S

starší muži 
a ženy sprint dle St B 46 - 55 1962 - 1971 1,5 km L-S

seniorská třída muži   1961 
a ženy sprint dle St B přes 56 a starší 1,5 km L-S

Popis závodu:
sprint na krátkou vzdálenost dle předpisů pro štafety

 Tyto závody budou ve všech třídách odstartovány jako masový start, skupi-
ny budou určeny losem. Velikost startovní skupiny bude určena podle počtu 
účastníků, max. 12/12 startujících.

 Poběží se tři kola po 500 metrech, přerušena dvěma střeleckými vložka-
mi (L-vleže / S-vstoje). Na střelbě má každý závodník k dispozici 8 ran (5 ze 
zásobníku plus 3 rezervní, které musí být dobíjeny jednotlivě). Pokud po vys-
třelení všech 8 ran nebudou všechny terče zasaženy, obdrží střelec penalizaci 
10 sekund.
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 Každé mužstvo, které se účastní, se skládá z jedné ženy a jednoho muže.

 Jako první startuje žena a předává po střelbě vleže a vestoje mužovi v pře-
dávací zóně, která se nachází bezprostředně za trestným kolem. Muž střílí 
rovněž vleže a vestoje a předává opět stejné ženě. Každá žena a každý muž 
musí celkově čtyřikrát střílet a uběhnout odpovídající kola. Muž po poslední 
střelbě běží závěrečné kolo do cíle.

 Ženy běží 4 x 500 m, muži 5 x 500 m. Délka trestného kola je 70 m. 

 Jinak platí všechna ostatní pravidla a postupy, které se používají u štafetových 
závodů.

Dlouhá trať:

Závody smíšených dvojic:

třída závod stáří ročník trať střelnice

žáci B m/ž sprint dle St B 10 - 12 2005 - 2007 4 km S-S-S

žáci A m/ž sprint dle St B 13 - 14 2003 - 2004 4 km S-S-L

mládež m/ž sprint dle St B 15 - 17 2000 - 2002 5 km L-S-L-S

junioři m/ž sprint dle St B 18 - 20 1997 - 1999 10 km L-S-L-S

třída 1 muži 
a ženy sprint dle St B 21 - 30 1987 - 1996 10 km L-S-L-S

třída 2 muži 
a ženy sprint dle St B 31 - 45 1972 - 1986 10 km L-S-L-S

starší muži 
a ženy sprint dle St B 46 - 55 1962 - 1971 10 km L-S-L-S

senioři muži   1961 
a ženy sprint dle St B přes 56 a starší 10 km L-S-L-S

Pohárový závod na dlouhé trati:
 pohárový závod na dlouhé trati bude startován po jednotlivcích.

Střelba: v závodě jednotlivců má každý závodník na každé poloze pět ran, za každou 
neuskutečněnou ránu dostane závodník penalizaci 30 sekund. Za chybný 
výstřel bude penále 30 sekund přičítáno k celkovému času.
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Trestné kolo: ve všech kategoriích se běží za jednu chybu jedno trestné kolo v délce 70 m. 
Každé neuběhnuté trestné kolo bude pokutováno penalizací 2 min. 

Protesty: protesty a námitky je nutné podat okamžitě, nejpozději do 15 minut po vyvěšení 
neoficiálních výsledků, a to písemně s poplatkem 30,- € u ředitele závodu.

Pojištění a ručení: Každý účastník se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Za dostatečné po-
jištění svých závodníků zodpovídá jejich mateřský klub. Ručení za nehody a 
jiné případné škody nebudou od pořadatele a organizátorů přebírány.

Jury: jury bude složena podle platných předpisů pro letní biatlon podle DSB (Ně-
mecký svaz pro sportovní střelbu)

Pravidla pro střelbu a bezpečnostní pravidla jakož i zákon o zbraních:

 Pořadatel upozorňuje všechny závodníky, trenéry a ostatní doprovod na to, že 
musí bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní pravidla a pravidla pro střelbu 
dle aktuálních předpisů mezinárodní biatlonové unie IBU - bod osm, jakož i 
nařízení dle aktuálního znění zákona o zbraních.
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Plán stadiónu:

Fotos: woidlife-photography, Marco Felgenhauer
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