NARODOWY PROGRAM ROZWOJU BIATHLONU “CELUJ W IGRZYSKA”

TERMIN ZAWODÓW

09-11.01.2018
MIEJSCE ZAWODÓW

JAKUSZYCE
ZAPISY NA ZAWODY DO:

08.01.2018

1. Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni w PZBiath. i posiadający licencje zawodnicze. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów IBU i Wytycznych Polskiego Związku Biathlonu.
2. Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy, natomiast koszty uczestnictwa tj. zakwaterowanie i wyżywienia pokrywają kluby we
własnym zakresie. Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki powstałe na terenie obiektu oraz za zabezpieczenie broni.
3. UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów,
kolejności startów poszczególnych kategorii w zależności od ilości zgłoszonych zawodników

POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU ORGANIZUJE PRZYGOTOWANIE NART
ZGODNIE Z REGULAMINEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ
W WYTYCZNYCH SPORTOWYCH NA SEZON 2017/2018

KIEROWNIK ZAWODÓW: JOANNA BADACZ TEL. 608 425 773
DELEGAT TECHNICZNY: DAGMARA GERASIMUK TEL. 502 422 002
ZASTĘPCA DELEGATA: MARTYNA JEDYNAK

ZAPISY NA ZAWODY NA STRONIE WWW.BIATHLON.COM.PL
W ZAKŁADCE ZGŁOSZENIA

PROGRAM ZAWODÓW

ZEBRANIE TRENERÓW ODBĘDZIE SIĘ
W SMS SZKLARSKA PORĘBA

REGULAMIN WSPIERANIA KLUBÓW BIATHLONOWYCH
AMUNICJĄ SPORTOWĄ PODCZAS ZAWODÓW Z CYKLU
„CELUJ W IGRZYSKA” W SEZONIE 2017/2018

W ramach zawodów „Celuj w Igrzyska” w sezonie 2017/2018 Polski Związek
Biathlonu będzie przekazywał amunicję sportową dla klubów biorących udział
w w/w zawodach zgodnie z kalendarzem imprez PZBiath.
Na w/w cel PZBiath. przekaże 100 000 sztuk amunicji standard plus LAPUA.
Klub otrzyma amunicję sportową w ilości 100 sztuk dla każdego zawodnika
biorącego udział w zawodach podczas każdej edycji „Celuj w Igrzyska” w każdej
kategorii wiekowej.
Aby otrzymać wsparcie amunicją sportową w ilości 100 sztuk zawodnik musi
wystartować w każdej konkurencji w czasie jednej edycji „Celuj w Igrzyska”.
W przypadku wzięcia udział tylko w jednej konkurencji klub otrzymuje 50 sztuk
amunicji.
Wydanie amunicji nastąpi podczas odprawy technicznej na podstawie dokonanych zgłoszeń do zawodów. Rozliczenie amunicji, w przypadku mniejszej ilości
startujących, nastąpi podczas kolejnej edycji zawodów.
Wydanie amunicji nastąpi trenerom posiadającym uprawnienia osoby dopuszczonej
do dysponowania bronią i spełniającej wymogi umożliwiające posiadanie amunicji.
Wspieranie klubów będzie trwało aż do wykorzystania przeznaczonej do tego
celu amunicji.

