
biathlonjilove@gmail.com
Pokyny leden 2018

602 248 981

Termín: 5. - 7. 1. 2018

Akce: I. ČP biatlonu žactva

Místo: Nové Město na Moravě účast potvrďte nejpozději do středy 3. 1. 2017 do 18 hod. emailem

Účast:

Odjezd: pátek 5. 1. 2018 v 10:00 hod. z parku v Jílovém

Doprava: auty

Cestovné: příspěvek na cestu á 300,- Kč zaplatíte při nástupu do auta řidiči, se kterým pojedte

Ubytování: zajištěno v internátu SPŠ NMNM, hrazeno oddílem

Strava: zajištěny snídaně a večeře v internátní jidelně, příspěvek na stravu upřesním
S sebou:

předp. návrat: 7. 1. 2017 v 18:00 hod.

Termín: 12. - 14. 1. 2018

Akce: M ČR biatlonu D+D

Místo: Jablonec nad Nisou účast potvrďte nejpozději do úterý 9. 1. 2017 do 18 hod. emailem

Účast:

Odjezd: pátek 12. 1. 2018 v 12:00 hod. z parku v Jílovém

Doprava: auty

Cestovné: příspěvek na cestu á 100,- Kč zaplatíte při nástupu do auta řidiči, se kterým pojedte

Ubytování: zajištěno v internátu SPŠ JBC - upřesněte, kdo bude zústávat, případně kdo se bude vracet domů

Strava: vlastní, kuchyňka k dispozci
S sebou:

předp. návrat: 14. 1. 2017 v 17:00 hod

Termín: 14.1.2018

Akce: regionální závod biatlonu žactva

Místo: Mikulášovice účast potvrďte nejpozději do úterý 9. 1. 2017 do 18 hod. emailem

Účast:

Odjezd: neděle 14. 1. 2018 v 7.00 hod z parku v Jílovém

Doprava: auty

Cestovné: příspěvek na cestu á 50,- Kč zaplatíte při nástupu do auta řidiči, se kterým pojedte
S sebou:

předp. návrat: 14. 1. 2017 v 17:00 hod

Termín: 19. - 21. 1. 2018

Akce: II. ČP biatlonu žactva - klasickou technikou

Místo: Letohrad účast potvrďte nejpozději do úterý 16. 1. 2017 do 18 hod. emailem

Účast:

Odjezd: pátek 19. 1. 2017 v 10:00 hod z parku v Jílovém

Doprava: auty

Cestovné: příspěvek na cestu á 250,- Kč zaplatíte při nástupu do auta řidiči, se kterým pojedte

Ubytování: zajištěno v internátu SPŠ Letohrad

Strava: vlastní, kuchyňka k dispozci - vezměte si kapesné, zajdeme na večeři
S sebou:

předp. návrat: 21. 1. 2017 v 17:00 hod.

sportovní výztroj a výzbroj,

žactvo kategorií B a C s právem startu ( min III. VT - tzn. 70 bodů v nějakém předchozím závodě)

sportovní výztroj a výzbroj, minmálně dvoje lyže (závoďačky + 1 pár), hole na KLASIKU - především pro Šímu, 

kapesné, teplé oblečení

všichni sportovci kategorií žactva B a C

sportovní výztroj a výzbroj, minimálně dvoje lyže (závoďačky + 1 pár), hole na bruslení, kapesné, teplé 

oblečení

sportovci s právem startu (Hrušková, Trpišovský, Trpišovský, Rychnovský)

sportovní výztroj a výzbroj, minimálně dvoje lyže (závoďačky + 1 pár), kapesné, teplé oblečení

kategorie žactva B a C - všichni

www.kbjilove.estranky.cz
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Termín: 29. 1. - 1. 2. 2018

Akce: ZODM 2018

Místo: Letohrad účast nominovaných sportovců ústeckého kraje - nominace 8. 1. 2018

Účast:

Odjezd: neděle 29. 1. 2018 v 8:00 hod z parku v Jílovém

Doprava: auty

Ubytování: zajištěno pořadatelem

Strava: zajištěna pořadatelem
S sebou:

předp. návrat: 1.2.2018

výhled na únor 2018

2. 2. - 3. 2. 2018 - III. ČP D+D - Harrachov

účast Hrušková, Rychnovská, Trpišovský, Válka, Trpšiovský, Švirlochová, Rychnovský

9. 2.  - 11. 2. 2018 - III. ČP bialtonu žactva - JBC

účast ještě upřesníme

žactvo kategorií B a C s právem startu

sportovní výztroj a výzbroj, vše co máte

www.kbjilove.estranky.cz


