DM Biatlon – Børn og Junior
Søndag den 17. september 2017
Vingsted skydebaner, Vingstedvej 27, Bredsten
Tidspunkt
10.30 – 15.30
Klassegrupper
Børn mix 8-11 år, skyder liggende med anlæg, må modtage hjælp
Børn mix 12-14 år, skyder liggende med anlæg, må modtage hjælp
Junior dame 15-20 år, skyder liggende uden anlæg, ingen hjælp
Junior herre 15-20 år, skyder liggende uden anlæg, ingen hjælp
Våben
Riffel cal. .22
Målgruppen
Alle i de nævnte klassegrupper, du skal dog være våbenkyndig og i stand til at løbe. Der tildeles en fast bane til
hver deltager. Mulighed for at låne riffel på dagen. Riflen bliver liggende på standpladsen. Man deltager ”blandet”
i de enkelte starter for at gøre det fleksibelt, men resultaterne bliver opgjort i klassegrupperne til sidst. Hver deltager kan kun deltage i én start.
Kom og prøv Biatlon (ikke DM!)
For dem som gerne vil prøve Biatlon, men som ikke nødvendigvis vil deltage i DM, afholdes der åbne starter.
Disse starter er ikke gældende i DM sammenhæng. Dog vil der gælde de samme regler som ved DM.
Hvis man efter at have deltaget i ”Prøv Biatlon” og ønsker at deltage i Biatlon DM, er man selvfølgelig velkommen til det.
Der er ikke forhåndstilmelding til ”Prøv Biatlon”.
Det koster ikke noget at deltage, da det IKKE er en del af DM.
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12 startende ad gangen pr. halve time, efter ovenstående plan:
Start nr.
Udleveres ved Biatlon rummet i gavlen af 200 meter huset.
Løberuten,
Løberuten er en distance på ca. 700 m i fladt terræn.
Alle klassegrupper løber 3 gange og skyder 2 gange, anslået tid 3 x 7 min = 21 minutter + skydning + straf =
30 minutter.
Præmier
Guld - sølv - bronze til hver klassegruppe. Præmieoverrækkelse umiddelbart efter sidste start, ca. 15.30.
Tilmelding og pris - DM Biatlon – Tilmelding senest d. 10. september
Deltager gebyr 95 kr., som betales ved tilmelding via CRM
Der kan kun tilmeldes via det oplyste link.
Tilmelding: www.dgi.dk/201700760314
Spørgsmål kan sendes til biatlon@dgi.dk
Med venlig hilsen
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