
propozice
3. ročníku závodu

BIATLONU hendikepovaných jednotlivců v Hrabyni

VYHLAŠOVATEL: Handy Club Ostrava, z. s. 
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Rehabilitační ústav Hrabyně
 Centrum sociálních služeb v Hrabyni
    
DATUM KONÁNÍ: 2. června 2018
MÍSTO KONÁNÍ: venkovní areál CSS v Hrabyni
                                  
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Předseda organizačního výboru: Martina Korhelíková
Ředitel závodu: Zdeněk Jedlička
Hlavní rozhodčí: Mgr. Hana Gřešková                   
Výpočetní středisko: Vít Gřešek

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ: RÚ Hrabyně
PREZENTACE: venkovní areál – asfaltový ovál v areálu CSS v Hrabyni

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

DISCIPLÍNA:   Sprint – individuální start hendikepovaných jednotlivců

PRÁVO STARTU: řádně přihlášení závodníci dle propozic

 

ZBRANĚ: střílí se z laserových pistolí do vzdálenosti 5-7 metrů;

 –  kategoriím KVADRU A PARA budou asistenti pomáhat  
s natažením pistolí před výstřelem;

 –  střelba je povolena pouze pistolemi,  
které budou zajištěny pořadateli. 



STŘELBA:  střílí se 5 ranami z laserové pistole do laserových 5bodových terčů ve 
vytýčeném prostoru; zásah se projeví rozsvícením terče.

JÍZDA/CHŮZE:  povede po vyznačené trase po asfaltovém oválu v areálu RÚ Hrabyně;

 –  trasa bude vysvětlena účastníkům členem organizačního výboru  
závodu před zahájením závodu.

VYHODNOCENÍ 
JEDNOTLIVCŮ:   k výslednému času jednotlivce bude za každý neshozený/nerozsvícený 

terč připočtena přirážka 10 vteřin;
  výhercem bude ten závodník, který dosáhne co nejlepšího času v zá-

vodu v kombinaci se střelbou. 

KATEGORIE: 1. KVADRU (kvadruplegici)

 2. PARA (paraplegici)

 3. Elektrický vozík
 4.  CHOĎÁK (osoba s diagnózou či handicapem chodící  

s nebo bez kompenzační pomůcky)

Poznámka:   v případě registrace více jak 5 žen ve všech výše uvedených kategorií 
bude vytvořena 5. kategorie – ŽENY 

PŘIHLÁŠKY:
 1. elektronicky na e-mailovou adresu: hana.greskova@seznam.cz – přihláška viz níže
 2. popř. na místě v den pořádání závodu do 9:10 hod.
                                                      
CENY:  závodníci na 1. – 3. místě v jednotlivých kategoriích obdrží medaili, 

diplom a drobnou cenu 

ČASOVÝ ROZPIS:      9:00 – 9:30 prezentace účastníků závodu, výdej start. čísel 
 9:30 – 9:50  krátká informace o biatlonu a k závodu  

pro hendikepované jednotlivce vč. výkladu tratě
 9:50 –10:05 porada rozhodčích
 10:15 start prvního závodníka

                                                                                                
     Zdeněk Jedlička                                                    Bc. Martina Korhelíková    
           ředitel závodu                                                      předseda organizačního výboru
    



PŘIHLÁŠKA
do 3. ročníku závodu BIATLONU hendikepovaných jednotlivců v Hrabyni

konaného dne 2. června 2018

Jméno, příjmení, titul:  ………………………………………………………….

Rok narození:    ……………………

Kategorie:        KVADRU  PARA     CHOĎÁK  EL. VOZÍK

            (zakroužkujte správnou kategorii!!)

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu: hana.greskova@seznam.cz.


