Smučarski klub Loška dolina –
Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu

RAZPIS DRŽAVNO PRVENSTVO RS in
POKAL ALPINA V BIATLONU
ORGANIZATOR: SZS – Zbor za biatlon in SK LOŠKA DOLINA
VODJA TEKMOVANJA: Zabukovec Rafael, TEHNIČNI DELEGAT: Matej Oblak
KRAJ TEKMOVANJA: ŠCT Pokljuka, Rudno polje
VRSTA TEKMOVANJA: Državno prvenstvo in Pokal Alpina za vse kategorije
ČAS TEKMOVANJA: sobota, 28.12.2019 ob 10.00 uri, nedelja, 29.12.2019 ob 10.00 uri
TEKMOVALNE KATEGORIJE:
- Mlajši dečki/deklice 2007, 2008, 2009
- Starejši dečki/deklice 2005, 2006
- Mlajše mladinci/mladinke 2003, 2004
- Starejši mladinci/mladinke 2001, 2002
- Mlajši člani/članice 2000, 1999, 1998
- Člani, članice 1997 in starejši
Sobota, 28.12.2019
DOLŽINA PROGE IN NAČIN STRELJANJA, sprint 2, streljanja
člani, mlajši člani, starejši in mlajši mladinci – 7,5 km (3 x 2,5 km) L,S – kazenski krog 150 m
članice, mlajše članice, starejše in mlajše mladinke – 6 km (3 x 2 km) L,S – kazenski krog 150 m
Nedelja, 29.12.2019
DOLŽINA PROGE IN NAČIN STRELJANJA, zasledovalno MK, sprint ZP:
člani, mlajši člani, starejši in mlajši mladinci – 10 km (5 x 2 km) L,L,S,S – kazenski krog 150 m
članice, mlajše članice, starejše in mlajše mladinke – 7,5 km (5 x 1,5 km) L,L,S,S – kazenski krog 150 m
starejši dečki in deklice - 4,5 km (3 x 1,5 km) L,S – kazenski krog 75 m
mlajši dečki in deklice - 3 km (3 x 1 km) L,L (naslon) – kazenski krog 75 m
KAZENSKI KROG: 150 m MK, 75 m zračna puška
NASTRELITEV: MK orožja od 9.00 do 9.50, zračna puška 9.00 do 10.30
NAČIN ŠTARTA: Sprint posamični start po kategorijah v 30 sekundnem časovnem intervalu,
zasledovalno po zaostankih iz tekmovanja v šprintu.
POGOJI:
tekmuje se po pravilih SZS in IBU. Pravico nastopa imajo vsi člani SZS z veljavno
Modro kartico. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in stroške kluba, ki jih prijavi. Startnino
za tekmovalce člane SZS krije SZS – Zbor za biatlon. Prijavnina za tuje tekmovalce, ki niso člani Zbora
za biatlon je 10 eur na prijavljenega tekmovalca. Kavcija ob dvigu štartnih številk za posamezen klub
znaša 20 EUR.
PRITOŽBE: Morebitne pritožbe se podajo vodji tekmovanja v pisni obliki s kavcijo 50 EUR v roku 15
minut po objavi neuradnih rezultatov.
PRIJAVE:

pošljite do četrtka 26.12.2019 do 12.00 ure, z navedbo letnice rojstva ter
tekmovalne kategorije za posameznega tekmovalca in sicer na elektronski naslov:

sk.loskadolina@gmail.com

Smučarski klub Loška dolina –
Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu

RAZGLASITEV in PRIZNANJA: predvidoma 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj; prvi
trije uvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo medaljo.
INFORMACIJE:
Darko OŽBOLT, tel.: 040/462-610, Janez Ožbolt, tel.: 040/900-558,
sk.loskadolina@gmail.com
Stari trg, 18.12.2019

SK LOŠKA DOLINA
Sekcija za biatlon in smučarski tek

