
 
 

 PROPOZICE  

letní „TRAFO“ biatlon na horských kolech  
 
Všeobecná ustanovení:  
Pořadatel:  Fotbalový klub Trafo Hadačka, z.s. 
Datum konání:  3.6.2017 
Místo konání:  Fotbalové hříště FK Trafo Hadačka 
Závazné přihlášky, prezentace:  Nejpozději do 31.5.2017, výhradně na e-

mail:  trafobiatlon@seznam.cz 
na elektronické přihlášce na níže 
uvedených kontaktech v sekci další 
informace nebo ve formátu: Příjmení, 
jméno, Datum narození, Ulice, č.p., Město, 
PSČ, Klub, Telefon, Email. Do předmětu 
zprávy je nutné napsat Trafo biatlon. 
Zpětně bude zaslán potvrzovací email s 
podrobnostmi o platbě atd. 
Všichni přihlášení = prezentovaní závodníci 
budou zařazeni do startovní listiny do doby 
naplnění její kapacity. Na místě se lze 
přihlásit v den závodu od 10:00 hod do 
jedné hodiny před startem konkrétní 
kategorie, do které se závodník přihlašuje, 
pokud nebude naplněna kapacita startovní 
listiny!!!  

Závodní kancelář:  Hřiště FK Trafo hadačka 
Startovné:  100,- Kč osoba/závod, Přihlášení na místě  

150,- Kč dospělí, osoba/závod 

Děti zdarma 
Stravování: Stánek občerstvení na tribuně hřiště FK 

Trafo Hadačka 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje  
Pojištění:  Závodníci a jejich doprovod, funkcionáři 

závodu a diváci se zúčastňují závodu na 
vlastní nebezpečí. Organizační výbor proto 
doporučuje všem účastníkům závodu 
uzavření vlastní pojistky.  

Další informace:  Aktuální a doplňující informace je možno 
získat na Internetové adrese: www..fktrafo.cz 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Trafo-
MTB-Biatlon-218202651920421/ 
 
Alternativn ě: www.facebook.com  – 
vyhledat Trafo MTB Biatlon  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická ustanovení:  
Soutěžní pravidla:   

Závod bude probíhat s individuálním 
intervalovým startem ve všech kategoriích, 
kromě kategorie Elite. Typ kol je libovolný 
s tím, že závod povede po zpevněném i 
nezpevněném povrchu, povinná ochranná 
přilba, odpovídající normě DIN EN 1078 a 
ekvivalentní (ČSN EN 1080 apod.). Střelba 
bude prováděna ze vzduchovky, kterou bude 
mít závodník vlastní (povolena bez optiky), 
diabolky budou připravené na střelnici. V 
případě, že závodník nebude mít vlastní 
vzduchovku, bude možné zapůjčit 
vzduchovku od pořadatele, bez záruky kvality.   

Věkové kategorie:  muži, ženy, dětské kategorie mini - r. 2012 a mladší 
(bez střelby 
vzduchovkou) 
nejmladší žáci – r. 
2009 až 2011 
mladší žáci - r. 2006 až 
2008 
žáci - r. 2003 až 2005 
dorost – r. 2000 až 
2002 
muži, ženy – (M40) r. 
1977 a mladší 
muži, ženy (M50) 
senior - r. 1967 a 
mladší 
muži, ženy veterán – r. 
1966 a starší 
elite – dobrovolně dle 
přihlášení 

Discipliny:  elite 
 
 
 
muži, ženy, dorost   
 
 
žáci 
 

2 x okruh cca 17 Km, 
1 x okruh cca 500m, 
2x střelba (L,S) + 
trestná kola 
2 x okruh cca 7 Km, 
1x okruh cca 500m, 2x 
střelba (L,S)   
1 x okruh cca 7 Km, 2 
x okruh cca 500m, 2x 



 
mladší žáci 
 
nejmladší žáci 
 
mini 

střelba (L,S) 
3 x okruh cca 500m, 2 
x střelba (L,S) 
1 x okruh cca 500m, 
hod míčkem 
1 x okruh cca 100 m, 
hod míčkem 

 
 
 
Vyhlášení výsledků, ceny:  

První tři závodníci v kategorii obdrží diplom 
a věcnou cenu. Dále bude vyhlášena zvláštní 
cena pro závodníka, který v rámci závodu 
zaujal nepředvídatelným počinem, či jinou 
zajímavostí. V dětských kategoriích obdrží 
diplom a drobnou sladkost všechny děti  

Změna propozic:  V případě nepředvídaných okolností si 
organizační výbor vyhrazuje právo změny 
propozic.  

Vložené doprovodné závody: Bude uspořádán závod pro děti  v kategoriích 
viz. Výše 

Časový program závodu :  
Sobota 11. 6. 2015 – letní „TRAFO“ biatlon na horských kolech  
10:00 - ….  Prezence nepřihlášených závodníků. 
11:30 -  Start závodu elite, závody v dětských 

kategoriích. 
14:00:00 Start prvního jezdce v hlavním závodě 
17:00-17:30 Dojezd posledních závodníků 
18:00 - …… vyhlášení výsledků (závody dětí budou 

vyhlášeny během odpoledne), večerní 
program 

 


