
BIATHLON 

10 - 16.02.2020 

WISŁA 

Miejsce zawodów  Ośrodek Biathlonowy  Wisła - Kubalonka 

Kierownik zawodów  Bartłomiej Golec tel. 784023156 

Delegat Techniczny  Józef Staszel  tel. 504275678 

Akredytacja   10.02.2019 w godz. 15,00 - 18,00 

    OSW "KONTAKT"  43-460 Wisła ul. Kopydło 28  

Konferencje techniczne OSW "KONTAKT"  43-460 Wisła ul. Kopydło 28 

Zakwaterowanie   OSW "KONTAKT"  43-460 Wisła ul. Kopydło 28 

i wyzywienie   DW "POTOK" 34-460 Wisła ul. Kopydło 42 

Biuro zawodów  Ośrodek Biathlonowy  Wisła - Kubalonka 

     

PROGRAM ZAWODÓW 

10.02.2020  godz. 14,00-18,00 - przyjazd ekip  

   godz. 18,00 - kolacja 

   godz. 19,00 - konferencja Kierowników ekip 

 

11.02.2020  godz. 9,00-13,00 - trening oficjalny - juniorzy, juniorzy młodsi 

        juniorki, juniorki młodsze 

   godz. 11.00 - Ceremonia otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady  

   Młodzieży - Stadion Biathlonowy - Kubalonka 

   godz. 19,00 - konferencja techniczna 

 

12.02.2020  Konkurencja - biegi sprinterskie 

   godz. 9,00 - 9,45 - przystrzeliwanie broni juniorzy i juniorzy młodsi 

   godz. 10,00 - bieg sprinterski juniorów i juniorów młodszych 



   godz. 12,00 - 12,45 - przystrzeliwanie broni juniorki i juniorki młodsze 

   godz. 13,00 - bieg sprinterski juniorek i juniorek młodszych 

 

13.02.2020  Konkurencja - biegi pościgowe 

   godz. 9,00 - 9,45 - przystrzeliwanie broni juniorzy i juniorzy młodsi 

   godz. 10,00 - bieg pościgowy juniorów i juniorów młodszych 

   godz. 12,00 - 12,45 - przystrzeliwanie broni juniorki i juniorki młodsze 

   godz. 13,00 - bieg pościgowy juniorek i juniorek młodszych 

   godz. 15.00 - dekoracja za konkurencje - biegi sprinterskie 

            -  biegi pościgowe 

14.02.2020  godz. 9,00-13,00 - trening oficjalny - juniorzy, juniorzy młodsi 

        juniorki, juniorki młodsze 

15.02.2020  Konkurencja - biegi indywidualne 

   godz. 9,00 - 9,45 - przystrzeliwanie broni juniorzy i juniorzy młodsi 

   godz. 10,00 - bieg indywidualny juniorów i juniorów młodszych 

   godz. 12,00 - 12,45 - przystrzeliwanie broni juniorki i juniorki młodsze 

   godz. 13,00 - bieg indywidualny juniorek i juniorek młodszych 

 

16.02.2020  Konkurencja - biegi sztafetowe 

   godz. 9,00 - 9,45 - przystrzeliwanie broni juniorzy i juniorzy młodsi 

   godz. 10,00 - bieg sztafetowe juniorów i juniorów młodszych 

   godz. 12,00 - 12,45 - przystrzeliwanie broni juniorki i juniorki młodsze 

   godz. 13,00 - bieg sztafetowe juniorek i juniorek młodszych 

   godz. 15.00 - dekoracja za konkurencje - biegi indywidualne 

            -  biegi sztafetowe 

   godz. 16.00 - Ceremonia zamknięcia Ogólnopolskiej Olimpiady  

   Młodzieży - Stadion Biathlonowy - Kubalonka 


