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Plzeň-Litice, „Hliniště“ (za hřištěm na pozemní hokej) - viz přiložená mapa
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Ředitel závodu
Blanka Kantová
Hlavní rozhodčí
Bc.Eva Hejtmánková
Technický delegát
Ing.Martin Novotný
Velitel tratí
Ing.Kateřina Kantová
Velitel střelnice
Jiří Kanta

Přihlášky:

Elektronické přihlašování je otevřeno od 21.7.2021 do 13.8.2020 12:00 hod na
adrese https://evidence.biatlon.cz.

Prosíme o přihlášení i do štafety.
Všichni elektronicky přihlášení závodníci budou zařazeni do startovní listiny a
bude za ně vyžadováno startovné

V případě startu 2 závodníků na jedné zbrani napište na email
blanka.kantova@tiscali.cz nejpozději do 13. 8. 2021 do 12:00 jména
závodníku pro vytvoření patřičných rozestupů ve startovní listině.
Startovní čísla a startovní listiny budou vydávány při prezentaci.
Startovní čísla budou závodníci vracet v cíli
Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 500 Kč.
Prezentace:

14.8.2020 od 8:00 hod v závodní kanceláři

Startovné:

Přípravka 50,-, žactvo 100,- Kč, dorost 150,- Kč, dospělí 200,- Kč, Dodatečné
přihlášky za dvojnásobný poplatek
Štafetový závod trojic – 50 Kč za osobu ve štafetě

Důležité:

S ohledem na prázdninový termín vítáme případnou pomoc z řad trenérů apod. ve
funkcích rozhodčích – nahlásit prosíme dopředu mailem na
blanka.kantova@tiscali.cz . Děkujeme

Upozornění:

Závodníci, doprovod a funkcionáři jsou pojištěni pojistnou smlouvou s
Pojišťovnou VZP, a.s. č. 1310001770(www.biatlon.cz/o-svazu/dokumenty).
Diváci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí

Ubytování:

Na dotaz – Blanka Kantová, 723 46 06 36, blanka.kantova@tiscali.cz

Stravování:

zajištěno občerstvení

Technická ustanovení:

Protesty:
Kategorie:
Zbraně a střelivo:
Druh závodu:

Závodí se podle platných Pravidel biatlonu a Pokynů pro soutěže Českého poháru
v letním biatlonu 2021
Podle Pravidel ČSB s vkladem 100,- Kč
Přípravka, žactvo, dorost, dospělí
Vlastní, vzduchovka i malorážka
Sprint, štafety trojic (budou rozděleny počítačem)

Pravidla štafety:

Závodníci do štafet se přihlašují jako k jinému běžnému závodu.

Pravidla:

Poté bude počítačem uděláno rozlosování v kategoriích takto:
Žáci – 1 km s 1 štafetovou střelbou
Žákyně – 1 km s 1 štafetovou střelbou
Dorostenky – 2 km se 2 štafetovými střelbami
Dorostenci – 2 km se 2 štafetovými střelbami
Muži - 3 km se 2 štafetovými střelbami
Ženy - 3 km se 2 štafetovými střelbami
V případě malého počtu startujících štafet budou nalosovány smíšené štafety.

Časový rozvrh závodu:
8.00 – 10.00 hod.

Trénink na tratích a nástřel všech kategorií

10:15 hod

Výklad tratí v prostoru startu

10.30 hod.

Start sprintu

Po skončení sprintu

1 hod nástřel pro štafetový závod trojic

Start štafet

do 1½ hod po skončení sprintu

Vyhlášení výsledků obou závodů do ½ hod po skončení štafet

Ing.Martin Novotný
Technický delegát

Blanka Kantová, v. r.
Ředitel závodu

Klub je finančně podpořen:

Biatlon

Biatlon
„Hliniště“

Hygienicko-epidemiologická opatření pro konání závodu:
Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:
a) nejvýše 1000 osob na venkovních sportovištích bez hlášení hygienické stanici; s tím že všechny
přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.
b) organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno,
příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů
ode dne konání sportovního utkání,
Opatření osoby splňují podmínku:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve
Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22
dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22
dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem.

Žádáme tímto všechny zúčastněné kluby o dodání níže uvedeného prohlášení:

Čestné prohlášení
Já, níže podepsaný/á ............................................................
zástupce klubu ………………………………………………………….
čestně prohlašuji, že všichni naši sportovci a členové realizačního týmu účastnící se kvalifikačního
regionálního závodu Českého poháru v letním biatlonu 2021 v Plzni-Liticích v termínu 14.8. 2021
splňují stanovená hygienicko-epidemiologická opatření pro účastníky závodu uvedená v propozicích
soutěže.

V ....................................................... dne .....................

……………………………………………..
podpis

