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Puchar Polski I kat. – Celuj w Igrzyska
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1. Nazwa zawodów: Puchar Polski I kat. – „Celuj w Igrzyska w biathlonie”.
2. Organizator: Polski Związek Biathlonu, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach
Zdroju
3. Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni w PZBiath. i posiadający licencje
zawodnicze. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów IBU i Wytycznych Polskiego
Związku Biathlonu.
4. Program zawodów
17.01.2016 (niedziela)
13:00-15:00
17:00
19:00

trening oficjalny dla wszystkich kategorii
odprawa techniczna Trenerów w MOKiS Duszniki Zdrój
przygotowanie nart na Jamrozowej Polanie

18.01.2016 (poniedziałek) Biegi Sprinterskie
9:00 – 9:50
10:00
12:00
12:00-12:50
13:00
14:30
17:00
19:00

przestrzeliwanie broni w kategoriach (senior, junior, juniorka, junior młodszy,
juniorka młodsza)
start do biegów sprinterskich
dekoracje zwycięzców (1-6)
przestrzeliwanie broni w kategoriach (młodzik, młodziczka, młodzik młodszy,
młodziczka młodsza)
start do biegów sprinterskich
dekoracja zwycięzców (1-6)
odprawa techniczna trenerów w MOKiS Duszniki Zdrój
przygotowanie nart na Jamrozowej Polanie

19.01.2016 (wtorek) Mass Start
9:00 – 9:50
10:00
10:30
11:15
11:30-12:20
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

przestrzeliwanie broni w kategoriach (senior, junior, juniorka, junior młodszy,
juniorka młodsza)
start do mass start (senior, junior, junior młodszy)
start do mass start (seniorka, juniorka, juniorka młodsza)
dekoracje zwycięzców (1-6)
przestrzeliwanie broni w kategoriach (młodzik, młodziczka, młodzik młodszy,
młodziczka młodsza)
start do mass start (młodzik)
start do mass start (młodziczka)
start do mass start (młodzik młodszy)
start do mass start (młodziczka młodsza)
dekoracja zwycięzców (1-6)
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5. PZBiath. zapewnia amunicję startową dla wszystkich uczestniczących zawodników
zgodnie z Regulaminem CWI.
6. PZBiath. zapewnia smary do przygotowania nart zgodnie z przyjętą zasadą.
7. Zawodnicy w kategoriach juniorów i juniorów młodszych, juniorek i juniorek młodszych
startują na tym samym dystansie juniorów i juniorek młodszych. Klasyfikacje
zawodników są w osobnych kategoriach.
8. W kategoriach młodzików i młodzików młodszych w konkurencji mass start karabinki
będą usytuowane na stanowiskach strzeleckich zgodnych z nr startowym zawodnika.
9. Zgłoszenia do uczestnictwa w w/w imprezie należy zgłaszać w formie elektronicznej –
panel zgłoszeniowy do zawodów PZBiath.
do dnia 16.01.2016 r. do godz. 12.00
10. 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
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