
                                                             Kościelisko dn. 12.12.2016 r.  
 

KOMUNIKAT  ZAWODÓW  
 

Biathlonowy Klub Sportowy „Wojsko Polskie – Kościelisko”  organizuje w dniach    

16-18.12.2016 r. w Kościelisku 

„Puchar Polski – Mistrzostwa SMS Zakopane w  biathlonie” 

OGÓLNOPOLSKIE  ZAWODY  W  BIATHLONIE 
 

Zgłoszenia do uczestnictwa w w/w imprezie należy zgłaszać w formie elektronicznej – panel 

zgłoszeniowy do zawodów PZBth.   do dnia 16.12.2016 r. do godz. 13,00 
 

Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni w PZB i posiadający licencje zawodnicze.    

Zawody przeprowadzone będą wg  przepisów IBU i Wytycznych Polskiego Związku Biathlonu. 

 

Program zawodów. 

 
16.12.2016 r.   godz. - 10.00-12.00 Oficjalny trening na trasach i strzelnicy   

   godz. - 17.00     Odprawa techniczna i losowanie – obiekt w Kirach    

                                          

17.12.2016 r.   9:00-9:30 – Przestrzeliwanie broni (seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi,  

         młodzicy) 

9:35-10:05 - Przestrzeliwanie broni (seniorki, juniorki, juniorki młodsze,  

                      młodziczki) 

10:10 – Start do biegu sprinterskiego juniorów młodszych 

10:30 – Start do biegu sprinterskiego juniorów 

10:45 - Start do biegu sprinterskiego seniorów 

11:00 - Start do biegu sprinterskiego juniorek młodszych 

11:10 - Start do biegu sprinterskiego juniorek i seniorek 

11:30 – Start do biegu sprinterskiego młodzików, 

11:45 – Start do biegu sprinterskiego młodziczek 

13:00 – Dekoracja zwycięzców 

13:00 -13:20 - Przestrzeliwanie broni (młodzicy młodsi)  

13:25-13:45 – Przestrzeliwanie broni (młodziczki młodsze) 

13:50 - Start do biegu sprinterskiego młodzików młodszych 

14:10 - Start do biegu sprinterskiego młodziczek młodszych 

15:00 – Dekoracja zwycięzców 

 

18.12.2016 r.  9:00-9:30 – Przestrzeliwanie broni (seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi,  

         młodzicy) 

9:35-10:05 - Przestrzeliwanie broni (seniorki, juniorki, juniorki młodsze,  

                      młodziczki) 

10:10 – Start do biegu sprinterskiego juniorów młodszych 

10:30 – Start do biegu sprinterskiego juniorów 

10:45 - Start do biegu sprinterskiego seniorów 

11:00 - Start do biegu sprinterskiego juniorek młodszych 

11:10 - Start do biegu sprinterskiego juniorek i seniorek 

11:30 – Start do biegu sprinterskiego młodzików, 

11:45 – Start do biegu sprinterskiego młodziczek 

13:00 – Dekoracja zwycięzców 

13:00 -13:20 - Przestrzeliwanie broni (młodzicy młodsi)  



13:25-13:45 – Przestrzeliwanie broni (młodziczki młodsze) 

13:50 - Start do biegu sprinterskiego młodzików młodszych 

14:10 - Start do biegu sprinterskiego młodziczek młodszych 

15:00 – Dekoracja zwycięzców 

 

 

 

Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy , natomiast koszty uczestnictwa tj. 

zakwaterowanie i wyżywienia pokrywają kluby we własnym zakresie. 

Ponadto organizator  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki  powstałe na terenie obiektu oraz za 

zabezpieczenie broni. 

 

UWAGA : 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów, kolejności startów poszczególnych 

kategorii w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.   

 

 

 

Organizator 
 


