
MTB biatlon KEMP EJPOVICE 
PROPOZICE 
 
Veřejný kombinovaný závod horských kol a střelby ze vzduchovky na 10m  
Součást 3.ročníku MTB biatlon Cup 2017  

Neděle 15.10.2017 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  
Autokemp „DIANA“ Ejpovice, 
49°45'10.1"N 13°30'44.9"E 
  
POŘADATEL:  GPP Gastroservis s.r.o. ve spolupráci s Greensgate Golf Club z.s. 
 
OKRUHY: cca 1500m / 1000m na štěrkovém, travnatém a lesním povrchu 
 
PŘIHLÁŠKY:  
online na www.mtbbiatlon.cz , do 14.10. 12:00 
nebo v den závodu s příplatkem +50,-Kč  
 
PREZENTACE: 
10:30 – 11:30 v místě startu u recepce kempu 
NÁSTŘEL NA STŘELNICI:  
10:30 – 11:30 
 
START:  
Od 12:00 po kategoriích od U9 až po M35  
Závodník si může před startem vyzkoušet střelbu ze zbraní, které budou na střelnici k 
dispozici při závodě, ale není možno garantovat, že při závodě bude závodník střílet ze stejné 
zbraně jako při nástřelu.  
Vzduchovky zajišťuje pořadatel.  
Nelze použít zbraně vlastní nebo klubové. 
 
VYHLÁŠENÍ: 
První tři závodníci v každé kategorii okolo 16:00 (po dojetí všech kategorií) 
 
 
STARTOVNÉ: 
Kategorie. U9 a U11 - 50,-Kč 
U13 a U15 - 100,-Kč 
M15, Ž15, M35 a Ž35 – 150,-Kč  
Platí se až v den startu při prezentaci  
 
  

http://www.mtbbiatlon.cz/


 
KATEGORIE:  
dle rozpisu MTB biatlon Cup 2017 
 
U9m - žáci 2009 a mladší (8 let a mladší)  
U9ž - žákyně 2009 a mladší (8 let a mladší)  
U11m - žáci 2007-2008 (9-10 let)  
U11ž - žákyně 2007-2008 (9-10 let)  
U13m - žáci 2005-2006 (11-12 let)  
U13ž - žákyně 2005-2006 (11-12 let)  
U15m - žáci 2003-2004 (13-14 let)  
U15ž - žákyně 2003-2004 (13-14 let)  
M15 - muži 1983-2002 (15-34 let)  
Ž15 - ženy 1983-2002 (15-34 let)  
M35 - muži 1982 a starší (35 let a starší)  
Ž35 - ženy 1982 a starší (35 let a starší) 
 
Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce!  
 
PRAVIDLA:  
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. Odstřílí pět ran na sklopné terče, nasedne na kolo a pokračuje dál na 
trať, případně na trestné kolo. V případě neobjetého trestného kola je časová přirážka 1 min 
za každé chybějící kolo v každé střelbě. Závodník zodpovídá za správný počet odjetých 
trestných kol. Vítězem je závodník s nejlepším časem po přičtení všech případných 
penalizací. 
Detail střelnice i trestného kola bude k dispozici na závodišti. 

Úplné znění pravidel k dispozici na http://www.mtbbiatlon.cz/pravidla.php  

 

Po celou dobu závodu je k dispozici občerstvení v kempové restauraci.  
 

Parkování: 

V den závodu bude možné parkovat přímo v areálu kempu za podmínky příjezdu do času 

ukončení prezentace tedy do 11:30. Z důvodu křížení příjezdu a závodní tratě není možný 

příjezd v době závodů přímo do kempu. Při pozdějším příjezdu, nebo potřebě odjezdu před 

ukončením závodů (cca 15:30) zaparkujte vaše vozidla před příjezdem do kempu podél 

komunikace souběžné se železniční tratí (spojnice Ejpovice – Klabava) v souladu s dopravními 

předpisy.  

http://www.mtbbiatlon.cz/pravidla.php

