
 

 
 

 

 

 

 

                         
      

Soutěž je určena pro vyplnění času před vyhlášením výsledků kategorií přípravky a žáků. 
 

Zbraň: Střílí se z vlastní vzduchové biatlonové pušky. 
 

Složení družstev: Tým je složen ze 3 závodníků – jeden ze žákovské kategorie A nebo 

B, druhý ze žákovské kategorie C a třetí z kategorie dorost nebo dospělí. Ve všech 

kategoriích bez rozdílu pohlaví. Dospělým členem družstva může být i trenér nebo člen 

doprovodu. 

Každý zúčastněný klub může postavit maximálně 2 týmy, hostování není povoleno.  
 

Způsob soutěže: Soutěž se odehraje přímým soubojem tříčlenných družstev, kde 

budou na klasické vzduchovkové sklopky střílet leže střelci vypsaných kategorií, kteří 

budou střílet vedle sebe. Nastupuje vždy celé družstvo najednou, výchozí postavení ve 

stoje za podložkou se zbraní na zádech, ruce podél těla. 
 

Hodnocení souboje: Na střelbu 5 terčů mají závodníci k dispozici dva pětiranné 

zásobníky, pokud sestřelí všechny svoje terče, souboj končí, soupeř ze stejné kategorie 

nemůže pokračovat. Pokud ani po dvou zásobnících nedojde k sestřelení všech terčů, 

vítězí ten ze soupeřů, který sestřelil více terčů. Pokud je počet terčů stejný, vítězí ten, 

který ukončil střelbu dříve. V souboji týmů tak nemůže dojít k nerozhodnému výsledku, 

ale jen k výsledku 3:0 nebo 2:1.  
 

Hodnocení soutěže: Podle množství přihlášených týmů budou dvě varianty soutěže. 

První varianta – vyřazovací souboje dvou týmů v 1. kole, vítězové postupují do dalšího 

kola v pavouku, až do finálového kola. 

Druhá varianta (v případě malého počtu přihlášených) – vítěz souboje v 1. kole postupuje 

do hlavní soutěže, prohrávající do soutěže útěchy. Další kola jsou již v obou soutěžích 

vyřazovací. 
 

Ceny:  
První varianta (viz výše hodnocení soutěže)  

- vítěz soutěže bere 50% vkladů, druhý 30%, třetí 20%  

Druhá varianta (viz výše hodnocení soutěže) 

- vítěz soutěže bere 40% vkladů, druhý 30%, třetí 20% a vítěz soutěže útěchy 10% vkladů. 
 

Vklady: Vklad za družstvo 60,- Kč. 
 

Přihlášky: Při placení startovného v 8,30 – 10,00, na předepsaném formuláři. 

Předpokládaný začátek souboje ve 12,15 – rozlosování bude vyvěšeno v průběhu závodu 

žáků. 

Pravidla 

vložené zábavné soutěže 
 

Biatlon u kapličky 

Liberec – Ruprechtice - 27. května 2018 
 

Český svaz biatlonu 
KB 120 Liberec – Ruprechtice 


