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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

 
ORGANIZATORZY: 

 
       Polski Związek Biathlonu 
       T. Kościuszki 84  
       40-519 Katowice 
       Tel: 32 207 53 86 
       e-mail: biuro@biathlon.com.pl 

 
 
 

PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI W BIATHLONIE LETNIM NA 
NARTOROLKACH 

 
19.08.2016 
 
15.30 – 16.30  Trening oficjalny (seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki) 
16.35 – 17.35  Trening oficjalny (juniorzy młodsi, juniorki młodsi)  
18.00                Odprawa trenerów – losowanie (Letohrad, obiekt biathlonowy) 
 
20.08.2016 
 
14.00 – 14.30 Przystrzeliwanie broni – do biegów sprinterskich (seniorzy, 

seniorki, juniorzy, juniorki) 
 
14.45 Start SPRINT – 7,5km (seniorki, juniorki) 
15.30 Start SPRINT – 10km (seniorzy, juniorzy) 
 
16.30 – 17.00  Przystrzeliwanie broni – do biegów sprinterskich (juniorzy młodsi, 

juniorki młodsze) 
 
17.15 Start SPRINT – 6km (juniorki młodsze) 
18.00 Start SPRINT – 7,5km (juniorzy młodsi)  
 



 Mistrzostwa Polski  

w biathlonie na nartorolkach 
Letohrad, 20-21.08.2016  

 

 

  

 

21.08.2016 
 
10.00 – 10.25  Przystrzeliwanie broni – do biegów pościgowych (seniorki, juniorki) 
10.30 – 10.55 Przystrzeliwanie broni – do biegów pościgowych (seniorzy, 

juniorzy) 
 
11.05 Start BIEG POŚCIGOWY – 10km (seniorki, juniorki) 
11.45 Start BIEG POŚCIGOWY – 12,5km (seniorzy, juniorzy) 
 
12.30 Dekoracja za sprint i bieg pościgowy (seniorzy, seniorki, 

juniorzy, juniorki) 
 
12.35 – 13.00 Przystrzeliwanie broni – do biegów pościgowych (juniorki młodsze) 
13.05 – 13.30 Przystrzeliwanie broni – do biegów pościgowych (juniorzy młodsi) 
 
13.40 Start BIEG POŚCIGOWY – 7,5km (juniorki młodsze) 
14.15 Start BIEG POŚCIGOWY – 10km (juniorzy młodsi) 
 
15.30 Dekoracja za sprint i bieg pościgowy (juniorzy młodsi, juniorki 

młodsze)  
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

1. Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną do dnia 18.08.2016 godz. 12:00 poprzez 
elektroniczny formularz na  stronie internetowej Polskiego Związku Biathlonu 
www.biathlon.com.pl (zgłoszenia).  

2. Zawodnicy w kategorii senior, junior (seniorka, juniorka) wystartują wspólnie,         
a medale  będą przyznane w kategorii open oraz oddzielnie w kategorii juniorów 
(juniorek).  

3. W kategorii juniorów młodszych (juniorek młodszych) zawodnicy będą biegać bez 
broni (karabinek będzie znajdował się na stojaku na strzelnicy).  

4. W kategorii juniorów młodszych dopuszcza się start młodzików z rocznika 2000.  
5. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku biegu pościgowego start nastąpi              

w interwałach 5 sekundowych zgodnie z miejscem zajętym w biegu sprinterskim 
(niezależnie od różnicy czasowej uzyskanej w biegu sprinterskim), tzn. zawodnik nr 
1 start 0:00:00, zawodnik nr 2 start 0:00:05, zawodnik nr 3 start 0:00:10 itd.              
O wyniku biegu pościgowego decyduje kolejność przybycia zawodników na metę.  

6. Zawodnicy przez cały okres trwania treningów oficjalnych i zawodów zobowiązani 
są do noszenia atestowanych kasków ochronnych. 

7. Nartorolki na start zapewnia Polski Związki Biathlonu (Marwe).  
 

Delegat Techniczny PZBiath. Joanna Badacz 

http://www.biathlon.com.pl/

