
biathlonjilove@gmail.com
Pokyny červen 2017

602 248 981

Termín: 2. - 4. 6. 2017

Akce: I. ČP v letním biatlonu

Místo: Staré Město pod Landštejnem účast potvrďte nejpozději do úterý 30. 5. 2017 do 18 hod. emailem, včetně aut

Účast:

Odjezd: pátek 2. 6. 2017 v 10:00 hod z parku v Jílovém směr Praha

Doprava: auty

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

Ubytování: bude zajištěno - pokusíme se sehnat penzion, upřesníme jestli spacáky a karimatky s sebou anebo ne

Strava: vlastní,  s sebou kapesné, v sobotu zajdeme na večeři, na závodišti bohatý bufet, na děti dohlédneme
S sebou: sportovní výstroj a výzbroj včetně zbraní, oblečení na 2 dny, kapesné, jídlo

předp. návrat: 4. 6. 2017 v 15:00 / 21:00

Termín: 10.6.2017

Akce: Regionální závod v letním biatlonu žactva

Místo: Jílové - Chata Mír Pořádáme, účast všech, včetně ročičů mě dejte vědět do 1. 6. 2017 na email

Účast:
předp. návrat: sobota 10. 6.2017 17:30 hod

Termín: 17.6.2017

Akce: MČR horská kola
Místo: Jabonec nad Nisou - Břízky
Účast:

Odjezd: sraz v neděli 14. 5. 2017 ve 12:30 na místě - začne stavba střelnice

předp. konec:

Termín: 23.6. - 25. 6 2017

Akce: II. ČP v letním biatlonu 

Místo: Bystřice pod hostýnem účast potvrďte nejpozději do ponělí 20. 6. 2017 do 18 hod. emailem

Účast:

Odjezd: pátek 23. 6. 2017 v 10 hod. z parku Jílové > směr Praha

Doprava: auty

Cestovné: příspěvek na cestu á 400,- Kč zaplatíte při nástupu do auta řidiči, se kterým pojedte

Ubytování: bude zajištěno - tělocvična > spacáky a karimatky s sebou

Strava: vlastní,  s sebou kapesné, v sobotu zajdeme na večeři, na závodišti bufet, na děti dohlédneme
S sebou: sportovní výstroj a výzbroj včetně zbraní, oblečení na 2 dny, kapesné, jídlo

předp. návrat: 25.6.2017 ve 21.30 hod.

Akce: Regionální závod v letním biatlonu

Místo: Letohrad účast potvrďte nejpozději do úterý 20. 5. 2017 do 18 hod. emailem, včetně aut

Účast:

Odjezd: sobota 1.7.2017 v 5:30 z parku v Jílovém

Doprava: auty

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

S sebou: sportovní výstroj a výzbroj včetně zbraní, náhradní oblečení pozávodě, svačinu, popr. Kapesné

předp. návrat: 1. 7. 2107 v 18:00 hod

nominovaní sportovci žactva, D+D - nominace bude ukončena závodem v Ruprechticích

žactvo +střelecké souboje +veřejný závod ( i dorostu a dospělých)

nominovaní sportovci žactva, D+D - nominace bude ukončena závodem v Ruprechticích

individuálně dobrovolná bez společného zajištění

žactvo - dobrovolně,

www.kbjilove.estranky.cz


