
 

 

INVITATION - B U L L E T I N  2 

 

World cup #9 and #10 Czech republic 

 

 



 

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 competitions will be in accordance of IBOF-rules. 

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

B.2 DISCIPLINES – Disciplíny 

Sprint competition - Sprint 

B.3 CATEGORIES - Kategorie

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. A weapons control should be expected 
before each competition. 

Pouze malorážné pušky ráže 5.6.mm (.22LR). Před každým závodem bude prováděna 
kontrola zbraní.  

B.5 CONTROL SYSTEM – Systém ražení kontrol 

SPORTident (SI card) is going to be used. If you have SI – number, than fill it registration 
form. It not, you will be provided with ours and asked to pay a rent 3 EUR 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: 
formular_registration_WC_Pisek.xls  and send the form to email: adhavlova@seznam.cz 

mailto:adhavlova@seznam.cz


 

Přihlášky do 14. června 2019 odesláním formuláře formular_registration_WC_Pisek.xls  na email: 
adhavlova@seznam.cz  

 

C.2 COMPETITION SCHEDULE 

 

12.7. 2019 – Friday – Pátek 

14:00 Official orienteering training – Oficiální orientační trénink 
  (the maps will be picked up on a shooting area - the race centre) 

 16:00 - 18:00 Official shooting training - Oficiální střelecký trénink 
  (shooting range) 
 16:00 - 18:45 Arrival and registration – Příjezd a registrace (the race centre) 

 19:00 Coach meeting (the race centre)- Porada trenérů 

13.7. 2019 – Saturday – Sobota 

    8:00 - 9:30  Zeroing – Nástřel (shooting range) 

   10:30 Start of the sprint race I - Start SPRINT I 
   14:00 The end of the sprint race - Ukončení závodu 
   18:30 Coach meeting (Čejetice 49.2536525N, 14.0226358E) - Porada trenérů 

   19:00 Award ceremony (Čejetice 49.2536525N, 14.0226358E) – Vyhlášení  

   19:30 Banquet (Čejetice 49.2536525N, 14.0226358E) - Banket 

14.7. 2019 – Sunday – Neděle 
   8:00 - 9:00 Zeroing – Nástřel (shooting range) 

  10:00 Start of the sprint race II - Start SPRINT II 
  12:30 The end of the sprint race - Ukončení závodu 

  13:00 Award ceremony and the ending of the competition 
  (the race centre) - Slavnostní vyhlášení a ukončení soutěže 
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D. INFORMATION – Další informace 

D.1 ACCOMMODATION - Ubytování 

Accommodation 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. 

We recommend to order meals to the official registration form. Price is 5EUR per meal. 
Možnost objednání jídel do oficiálního přihlašovacího formuláře. Cena je 5 EUR za jídlo. 
Doporučujeme objednat dopředu, 

Saturday - Sobota 
soup: beef broth - polévka: hovězí vývar 
1. schnitzel, potato salad - řízek, bramborový salát   
2. pork neck with french fries - krkovice s hranolkami  
3. risotto with meat - rizoto s masem  
4. steamed carrots, meat, potatoes - dušená mrkev, maso, brambor  

Sunday - Neděle 
soup: goulash - polévka: gulášová 
1. meat mixture with rice - masová směs s rýží 
2. dumpling, stuffed peppers with meat - knedlík, plněné papriky  
3. fried cheese, french fries - smažený sýr, hranolky 
4. fruit dumplings - ovocné knedlíky  

  

http://www.pisek.eu/vismo/ou.asp?p1=1004&di_UbytovaciZarizeni_h=1238&di_Poloha_h=1235
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D.3 ENTRY FEES – Startovné  

25 €  per person for race 
Banquet - 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 fee  is 28.6.2019 

Poslední datum pro zaslání platby startovného je 28.6.2019 

D.4 AWARDS - Ceny 

The first three in each category award certificate and awards.  

První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny a diplom. 


