PROPOZÍCIE
1. kolo Biathlon Mania Cup 2018
Preteky na kolobežkách s laserovou streľbou
Organizátor:

ŠK Biathlon Mania
Lipová 4, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 42317002
DIČ: 2024127974
kontaktná osoba: Dušan Šimočko
dusansimocko@gmail.com, +421905655930
Spoluorganizátor:
VŠC Dukla Banská Bystrica

Miesto konania:

Štadión SNP, VŠC DUKLA Banská Bystrica

Dátum a čas:

27.10.2018, v čase od 8:00 – 10:30

Registrácia:

všetci online na https://goo.gl/forms/sSEId6zjDleRWhkg2
limitovaný počet pre verejnosť je 80 účastníkov

Druh pretekov:

Mestský biatlon - laserový biatlon. Spojenie pretekov na
kolobežkách a streľby z laserovej pušky na biatlonový terč. Pre
verejnosť je podmienkou
zostrelenie všetkých 5 terčov v polohe ležmo. V kategóriách
BM CUP bude za každý nezostrelený terč prirážka 5
sekúnd.

Štart/Cieľ:

tartanová dráha na Štadióne SNP

Časový harmonogram:

8:00
8:00 – 9:30
8:30 - 10.00
10:15
10.30

Začiatok podujatia
Prezentácia súťažiacich
Štart súťažiacich
Vyhlásenie výsledkov verejnosti
Ukončenie podujatia

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť štartový harmonogram a zoradenie
účastníkov podľa počtu prihlásených a v prípade nepriaznivého počasia zmeniť formu
alebo zrušiť podujatie.
Kategórie:

kategória BM CUP ročník 2012 a mladší
kategória BM CUP ročník 2011
kategória BM CUP ročník 2010
kategória BM CUP ročník 2009
kategória BM CUP ročník 2008 a starší
kategória verejnosť ročník 2006 – 2013
každá kategóriá bude delená na chlapcov a dievčatá

Štartovné:

pre nečlenov projektu BM CUP 3€

Meranie časov:

časy budú merané elektronickou časomierou

Zdravotná služba:

Zabezpečuje organizátor

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné
poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na
majetku
alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou
pretekárov
na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Výsledky:

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov v kategórii pre
verejnosť sa uskutoční v deň pretekov najneskôr o 10:15.
Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na internetovej
stránke
www.mestskybiatlon.sk a na facebookovej stránke
BiathlonManiaCup pretekári budú zoradení podľa dosiahutého
času.
Vyhodnotenie víťazov ostatných kategórií prebehne v rámci
tréningu BM CUP.

Odmeny:

Prví traja v každej kategórii budú ocenení diplomom a vecnými
cenami od partnerov podujatia.

Partneri podujatia:
Biathlon Mania biathlonmania.com
Laserové pušky laserovepusky.sk
Kolobežky Kostka kostkafootbike.com
VŠC Dukla BB dukla.sk
Apeom apeom.cz
Profi alarm profialarm.sk
Timing by Sajmon
McDonald’s

