KLUB BIATLONU Predajná
a

ZŠ s MŠ Predajná v spolupráci so
Slovenským zväzom biatlonu
organizuje

DVOJBOJ MLÁDEŽE
Predajná, strelnica Šimáň sobota 11.05.2019.
Disciplíny a predbežný časový rozpis: prezentácia strelnica Šimáň 7:30 – 8:30 hod
1.
Streľba z ľubovoľnej vzduchovej pušky 10 metrov - sklopné terče ľah priemer 4 cm ž A,
1,5 cm ž B a ž C , stoj priemer 4 cm ž C (spolu 10 rán. v časovom limite 5 minút)
09:00 hod, nástrel 10 min., prvej skupiny
Žiaci A 2008, 2009 5 rán ľah + 5 rán ľah (terč 4 cm) zásah 10 bodov (sumár bodov)
Žiaci B 2006, 2007 5 rán ľah + 5 rán ľah (terč 1,5 cm), zásah 10 bodov (sumár bodov)
Žiaci C 2004, 2005 5 rán ľah (terč 1,5 cm) + 5 rán stoj(terč 4 cm), zásah 10 bodov (sumár b.)
2.
Cezpoľný beh s prekážkami, predpokladaný štart (hromadný štart kategórií) 10:30
Kategórie a dĺžka tratí:
žiačky A ročník narodenia 2008, 2009
1 km
žiaci A ročník narodenia 2008, 2009
1 km
žiačky B ročník narodenia 2006, 2007
2 km
žiaci B ročník narodenia 2006, 2007
2 km
žiačky C ročník narodenia 2004, 2005
3 km
žiaci C ročník narodenia 2004, 2005
3 km
Hodnotenie: víťaz kategórie 100 bodov a percentuálne bodovanie ostatných pretekárov
kategórií, podľa časového odstupu, straty na víťaza.
Celkové hodnotenie:
- celkoví víťazi - najväčší počet, sumár bodov s oboch disciplín, odmenení prví traja
pretekári vo vypísaných kategóriách
- hodnotenie družstva – školy, z každej kategórie dvaja najlepší pretekári budú zaradený do
hodnotenia družstiev a ich sumár bodov bude tvoriť celkové poradie v hodnotení škôl.
Ceny:
Prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách a prvé tri družstvá dostanú diplom a vecné
ceny.
Občerstvenie zabezpečí organizátor ZŠ a MŠ Predajná.
Prihlášky: do 06.05.2019. na adresu kazar.marian@gmail.com
zástupca SZB: Ondrej Kosztolányi
TELEFON: 00421/905756646

Marian Kazár v.r.
manažér KB Predajná

