
biathlonjilove@gmail.com
Pokyny květen 2018

602 248 981

Termín: 8.5.2018

Akce: Běh Kamenickým Šenovem

Místo: Prácheň u ZŠ účast potvrďte nejpozději do nedělě 6. 5. 2018  do 18:00 hod emailem

Účast:

Sraz: na místě závodu v 9.20 hod

Doprava: individ. auty s ročiči, pro případ potřeby se domluvte
S sebou:

předp. návrat: 8. 5. 2018 v 14:30

Termín: 12.5.2018

Akce: Regionální závod v letním biatlonu Jablonec nad Nisou

Místo: Břízky účast potvrďte nejpozději do nedělě 6. 5. 2018  do 18:00 hod emailem

Účast:

Odjezd: žactvo 7.00 hod z parku v Jílovém D+D v 9:30 hod z parku v Jílovém

Doprava: os. Auty, příspěvek na dopravu á 100 Kč
S sebou:

v případě zájmu si můžete vzít HK, na ježdění mimo závodiště
předp. návrat: sobota 12. 5. 2018 v 17:00 hod., 

Termín: 13.5.2018

Akce: Adrenalin Challenge Race; Adrenalin Challenge Kid

Místo: labské nábřeží pod děčínským zámkem

Účast:
S sebou:

předp. návrat: neděle 13. 5. 2018 v 17:00 hod

Termín: 19.5.2018 závody jsou plánované na celý víkend, my se zúčastníme pouze soboty

Akce: regionální závod  v letním biatlonu

Místo: Mladá Boleslav - Kosmonosy účast potvrďte do neděle 13. 5. do 18 hod. emalem

Účast:

Odjezd: bude upřesněn na základě propozic - předpoklad v 7.00 hod z parku v Jílovém

Doprava: os. Auty, příspěvek na cestu á 80,- Kč
S sebou:

předp. návrat: sobota 19. 5. 2018 v 17:00 hod

Termín: 27.5.2018

Akce: regionální závod  v letním biatlonu

Místo: Liberec - Ruprechtíce účast potvrďte do neděle 19. 5. do 18 hod. emalem

Účast:

Odjezd: bude upřesněn na základě propozic - předpoklad v 7.00 hod z parku v Jílovém

Doprava: os. Auty, příspěvek na cestu á 80,- Kč
S sebou:

předp. návrat: sobota 19. 5. 2018 v 17:00 hod

výhled akcí na červen 2018

2.6.2018 regionální závod v letním biatlonu žactva - Mikulášovice
8. 6. - 10. 6. 2018I. ČP LB Letohrad

16. 6..2018 regionální závod v letním biatlonu Jílové - pořádáme

vše - regionální závod

sportovní výstroj a výzbroj, věci na převlečení, svačinu, pití, popř. kapesné do bufetu

sportovní výstroj a výzbroj, věci na převlečení, svačinu, pití, popř. kapesné do bufetu

dobrovolníci z řad dorostu a dospělých - příprava a provozování vzduchovkové střelnice - reprezentace klubu

foťáky, svačinu, pití

vše - přespolní běh, žactvo do 2 km, ostatní vytrvalostní běh 10 km

sportovní výstroj, svačinu, pití, oblečení na převlečení

vše - regionální závod

vše - regionální závod

sportvní výstroj a výzbroj, věci na převlečení, svačinu, pití, popř. kapesné do bufetu

www.kbjilove.estranky.cz


