POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BIATHLONU
81-074 Gdynia, ul. Rumska 3B/22, tel. +48 609-805-629, www.biathlon.pomorskie.pl

KALENDARZ ZAWODÓW NA 2020 ROK
Runda
PPom.
-

ZAWODY
Termin

Dystans

XXIII SPIROS – Gdyński Maraton na Orientację
13 – 14 marca 2020

scorelauf

I

Puchar Pomorza i Mistrzostwa Gminy Kosakowo

II

Puchar Pomorza i Mistrzostwa Gminy Lubichowo

III

04 kwietnia 2020
09 maja 2020

Indywidualny
sprint

Puchar Pomorza i Mistrzostwa Gdyni
06 czerwca 2020

sprint

Miejsce
GDYNIA
KOSAKOWO
LUBICHOWO
GDYNIA

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego
-

IV
-

18 września 2020
19 wrzesnia 2020

indywidualny
sprint

Puchar Pomorza i Mistrzostwa Gminy Szemud
10 października 2020

indywidualny

XXIV SPIROS – Gdyński Maraton na Orientację
13 – 14 listopada 2020

scorelauf

GDAŃSK

SZEMUD
GDYNIA

Kategorie wiekowe z podziałem na wyniki kobiet i mężczyzn w zawodach biathlonowych:
żacy młodsi (Zm) KZm, MZm - roczniki 2010 i młodsi (broń laserowa)
żacy (Z) KZ, MZ - roczniki 2008, 2009 (broń laserowa)
młodzicy młodsi (Mm) KMm, MMm - roczniki 2006, 2007 (broń śrutowa)
młodzicy (M) KM, MM - roczniki 2004, 2005 (broń śrutowa)
juniorzy młodsi (Jm) KJm, MJm - roczniki 2003,2002, (broń śrutowa)
juniorzy (J) KJ, MJ - roczniki 1999, 2000, 2001 (broń śrutowa)
seniorzy (S) KS, MS - roczniki 1998 i starsi (broń śrutowa)
otwarta (O) KO, MO - wszystkie roczniki (trasa żaków – broń laserowa)
Wszystkie zawody w biathlonie mają charakter zawodów otwartych. Do udziału w zawodach nie potrzeba licencji,
zaświadczeń, pozwoleń, a jedynie dobre chęci oraz stan zdrowia pozwalający brać udział w zawodach sportowo
rekreacyjnych. Uczestnik po wcześniejszym zgłoszeniu (formularz w komunikacie zawodów na stronie POZBiath)
przyjeżdża na zawody i po załatwieniu formalności w biurze zawodów (podpis dokumentów, odbiór świadczeń i numeru
startowego) bierze udział w zawodach. Istnieje możliwość oddania próbnych strzałów na strzelnicy podczas przestrzelania
broni. Broń udostępniają organizatorzy. Same zawody toczą się według przyjętego ogólnego regulaminu
z poszanowaniem zasad sportowej rywalizacji i zasad bezpieczeństwa. Ważne, iż karabinki są na strzelnicy, a zawodnik
biega bez broni na plecach. Zawody kończą się podsumowaniem, wręczeniem medali, dyplomów, nagród i upominków.
Puchar Pomorza w Biathlonie letnim prowadzony jest indywidualnie oraz drużynowo.
W klasyfikacji indywidualnej liczą się 3 wyniki z 4 startów w roku danego zawodnika.
Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest w formie klubowej (kluby zarejestrowane w POZBiath) oraz szkolnej (wszystkie
szkoły i uczelnie). Do wyniku końcowego klubu lub szkoły/uczelni liczy się suma ośmiu najlepszych wyników zawodników
ze wszystkich kategorii startowych.
Opłaty startowe w zawodach biatlonowych Pucharu Pomorza.
Kategorie na broni śrutowej – 15 zł za jeden start.
Kategorie na broni laserowej – 10 zł za jeden start.
SPIROS Gdyński Maraton na Orientację rozgrywany jest dwa razy w roku. Więcej informacji o maratonie można znaleźć
na stronie www.biathlon.pomorskie.pl
Oficjalna strona Pomorskiego Okręgowego Związku Biathlonu www.biathlon.pomorskie.pl
Oficjalna strona Polskiego Związku Biathlonu www.biathlon.com.pl
Kontakt: dodatkowe informacje o biathlonie można uzyskać kontaktując się z nami:
POZB Okręg Pomorski email biathlon@biathlon.pomorskie.pl
Andrzej Olech tel. 609-805-629.
Wojciech Szczybelski tel. 793-703-382,
Karol Kalsztein tel. 606-210-024,

Dołącz do nas, startuj razem z nami. Serdecznie zapraszamy!!!

