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A. GENERAL INFORMATION 

A.1 EVENT PLACE - Místo konání 

49.3207864N, 14.2012869E 

Písek – South Bohemia 

Lovecká střelnice Provazce 

Dolní Novosedly 53 
397 01 Písek 
Jihočeský Kraj 

 

 

 

 
A.2 CONTACT ADDRESS - Kontaktní adresy 

Kateřina Jeníčková - for english communication Jiří Jeníček 
Tel.: +420 774 716 544 Tel.: +420 775 204 060 
E-mail: katerina.jenickova@gmail.com E - mail: jenicek.projekty@seznam.cz 

 

mailto:katerina.jenickova@gmail.com
mailto:jenicek.projekty@seznam.cz


B. COMPETITION INFORMATION - Technické informace 

B.1 COMPETITION RULES – Soutěžní pravidla 

All competitors will be in accordance of IBOF-rules. 

Závod proběhne podle pravidel IBOF (Mezinárodní federace orientačního biatlonu). 

B.2 DISCIPLINES – Disciplíny 

Sprint competition - Sprint 
Pursuit competition – Stíhací závod 

- Start  times will be made from sprint results to time loss 10 minutes, than mass start 
for others, length of tracks and race system same as for mass start 

- Startovní časy podle odstupů ze sprintů, hromadný start pro závodníky s časovou 
nad deset minut, délka tratí a závodní systém dle pravidel hromadného startu 

Important:  
Due to the state of the racing map, there may be a change of pursuit to sprint.  

Důležité:  
Vzhledem ke stavu mapy může být stíhací závod změněn na sprint. 

B.3 CATEGORIES 

M/W 21 
M/W 20 
M/W 35  

M/W 40 
M/W 45 
M/W 50  

M/W 55 
M/W 60 
M/W 16 

B.4  WEAPON and AMMUNITION – Zbraně a munice 

Only Calibre 5.6 mm (.22LR) rifles are allowed. Each competitor has to have his own weapon 
and ammunition. A weapons control should be expected before each competition. 

Pouze malorážné pušky ráže 5.6.mm (.22LR). Zbraně a munice musí mít všichni závodníci 
vlastní. Před každým závodem bude prováděna kontrola zbraní.  

B.5 CONTROL SYSTEM – Systém ražení kontrol 

SPORTident (SI chip) is going to be used. If you have SI – number, than fill it in registration 
form. If not, you will be provided with ours and then asked to pay a rent 3 € per day. This is 
to be paid together with entry fee. Bude použit SPORTident. Prosím uveďte svoje číslo SI 
čipu na přihlášku popř. Vám můžeme čip zapůjčit (75,- Kč na den) 

 



C. TIME SCHEDULE – Časový program 

C.1 REGISTRATION DATE – Přihlášky 

Registration must be submitted till June 14th 2019 through this form: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ned5zHSbaStHLG1J2xg75On_DFEDchW5bNUim
LgOOEk/edit?usp=sharing and send the form to email: adhavlova@seznam.cz 

Přihlášky do 14. června 2019 odesláním  výše uvedeného formuláře na email: 
adhavlova@seznam.cz  

 

C. 2 COMPETITION SCHEDULE 

12.7. 2019 – Friday – Pátek 
    Unofficial training – Neoficiální trénink 
    Arrival and Registration – Příjezd a registrace účastníků 
    Coach meeting – Porada vedoucích družstev 

13.7. 2019 – Saturday – Sobota 
    Official training – Oficiální trénink 
    Adjustment shooting - Nástřel 
    Sprint - Sprint 
    Awarding Ceremony – Vyhlášení vítězů 
    Coach meeting – Porada vedoucích družstvech 
    Banquet - Banket 

14.7. 2019 – Sunday – Neděle 
    Adjustment shooting - Nástřel 
    Competition - Závod 
    Awarding Ceremony – Vyhlášení vítězů 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18yuLf5-ZH79Kw20cj93yivxNEsyLZSnd1q5ktppwJXw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18yuLf5-ZH79Kw20cj93yivxNEsyLZSnd1q5ktppwJXw/edit?usp=sharing
mailto:adhavlova@seznam.cz
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D. INFORMATION – Další informace 

D.1 ACCOMMODATION - Ubytování 

Accomodation is not arranged by organizers, below you can find some accommodation 
advice: 
Pořadatel nezajišťuje, je možno využít následující odkaz: 

http://www.pisek.eu/vismo/ou.asp?p1=1004&di_UbytovaciZarizeni_h=1238&di_Poloha_h=1
235 

D.2 CATERING – Stravování 

There will be buffet stand in race center. 

V závodním areálu bude bufetový stánek. 

D3. ENTRY FEES – Startovné  

25 €  per person for race 
Banquet - in progress, 25 € per person 

Startovné je 625,- za každý start a závodníka. 
Banket – 500,- Kč na osobu 

Entry fee to be paid to the following account number: 2900777236 / 2010 

Platba startovného na účet: 2900777236 / 2010 

IBAN: CZ86 2010 0000 0029 0077 7236 
BIC – CODE: FIOBCZPPXXX 
Bank address: 
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 
Last day for sending entry is 28.6.2019 

Poslední datum pro zaslání platby startovného je 28.6.2019 

D. 4 AWARDS 

The first free in each category award certificate and awards.  

První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny a diplom. 
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