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          G O R J E 

 

 

 
 

 

 

RAZPIS 
 

TEKMOVANJA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO 
 in POKAL SLOVENIJE V BIATLONU 2013/2014 

 
SPRINT, ZASLEDOVALNO in POSAMIČNO 

 
 
ORGANIZATOR:         ŠPORTNO DRUŠTVO GORJE,  SZS - Zbor za biatlon 
KRAJ TEKMOVANJA:         ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER POKLJUKA 
VODJA TEKMOVANJA:         Zdenka Mandeljc 
TEHNIČNI DELEGAT:         Sandi Beguš 
ČAS TEKMOVANJA:        četrtek, 26. decembra 2013 ob 10:00 uri – SPRINT 
      sobota, 28. decembra 2013 ob 10:00 uri – ZASLEDOVALNO in  

    POSAMIČNO za otroške kategorije 
 
 
TEKMOVALNE KATEGORIJE: 
 člani, članice - letnik 1992 in starejši-e 
 mlajši člani - letnik 1993 in 1994 
 starejši mladinci - letnik 1995 in 1996 
 mlajši mladinci - letnik 1997 in 1998 
 mladinke - letnik  1993, 1994, 1995, 1996, 1997 in 1998 
 starejši dečki in deklice – letnik 1999 in 2000 
 mlajši dečki in deklice – letnik 2001, 2002 in 2003 (strelja se leže z naslonom) 
 
  
     

DOLŽINA PROGE IN NAČIN STRELJANJA:  
 

četrtek 26. december: kazenski krog: 
 člani in mlajši člani 10 km (3 x 3,3 km) L, S 150 m 
 članice in  7,5 km (3 x 2,5 km) L, S 150 m 
 mladinke 6 km ( 3 x 2 km) L, S 150 m 
 starejši dečki in deklice 5 km (3 x 1,66 km) L, S 75 m 
 mlajši dečki in deklice 3 km (3 x 1 km) L, L (naslon) 75 m 
 

sobota 28. december: kazenski krog: 
 člani in mlajši člani 12,5 km (5 x 2,5 km) L, L, S,  S 150 m 
 članice in  10 km (5 x 2 km) L, L, S,  S 150 m 
 mladinke 7,5 km ( 5 x 1,5 km) L, L, S,  S 150 m 
 starejši dečki in deklice 6 km (4 x 1,5 km) L, S, L   pribitek 30 sekund 
 mlajši dečki in deklice 4 km (4 x 1 km) L, L, L(naslon)   pribitek 30 sekund 
 
 
 
 

NASTRELITEV ( oba dneva):     zračno orožje od 08:35 do 09:50 ure in MK od 09:00 do 09:50 ure.   
 
 
 
 



 
 
 
NAČIN ŠTARTA: 
  

četrtek 26. decemra:  posamični starti - štartni interval 30 sekund in sicer po kategorijah:, ČLI, JUI, ČLE, 
MLI, MLE, SDI, SDE, MDI in MDE 

 
sobota 28. decemra: zasledovalno po startni listi z zaostankom iz tekmovanja v sprintu, otroške kategorije 

posamični starti - štartni interval 30 sekund in sicer po kategorijah: SDI, SDE, MDI in MDE 
 
POGOJI: Tekmuje se po pravilih IBU in SZS. Pravico nastopa imajo vsi člani SZS (modra kartica) in 

tekmovalci drugih držav katerih rezultati se ne točkujejo za Pokal SLO, upravičeni pa so do 
osvojenih priznanj in nagrad. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in stroške kluba, 
ki jih prijavi. Organizator ne prevzema odgovornosti ob morebitnih poškodbah pred, med in po 
tekmovanju. 

 
ŠTARTNINA: Po prijavljenem tekmovalcu 5 € v gotovini ob prevzemu štartnih številk. Kavcija za štartne 

številke je 20 € za posamezen klub 
 

PRIJAVE: za SPRINT prijave pošljite do ponedeljka, 23. decembra  do 18:00 ure , z navedbo 
tekmovalne kategorije in letnico rojstva za posameznega tekmovalca na: 

 E-naslov:   tekme.gorje@gmail.com  
 Za POSAMIČNO tekmovanje prijave pošljite do četrtka, 26. decembra  do 14:00 ure ali jih 

oddate v pisni obliki organizatorju na samem tekmovanju v četrtek. 
 
PRIJOŽBE: V pisni obliki s kavcijo 50 € v roku 15 min po objavi neuradnih rezultatov v pisarni 

tekmovanja. 
 

 
RAZGLASITEV: 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj  
 

 
PRIZNANJA: Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje 
 

 
INFORMACIJE: Janez KUNSTELJ - GSM 031 528 891 
 
 
 
 
Gorje,  09. decembra 2013     ŠPORTNO DRUŠTVO GORJE 

mailto:janez.kunstelj@s5.net

