DM i Biatlon
2. - 4. september 2022
Viborg Biatlon Klub, Finderupvej 50, Viborg
DGI Skydning og Viborg Biatlon Klub indbyder til Danmarksmesterskaber på Biatlon.
DM afholdes på nedenstående distancer og grupper.

Fredag d. 2. september
Fri træning 16.00 - 20.00

Lørdag d. 3. september
10.00 – 13.00 – Lang distance
15.30 – 16.30 – Mix-stafet

Søndag d. 4. september
09.30 – 11.25 – Kort distance
11.30 – 12.40 – Børn
12.50 – 13.50 – Stafet

Der kåres en Danmarksmester i Biatlon på hver distance.
Klassegrupper
B8/11 - Børn mix 8-11 år, skyder liggende med anlæg, må modtage hjælp
B12/14 - Børn mix 12-14 år, skyder liggende med anlæg, må modtage hjælp
JD - Junior dame 15-20 år, skyder liggende og stående uden anlæg, ingen hjælp
JH - Junior herre 15-20 år, skyder liggende og stående uden anlæg, ingen hjælp
D - Dame fra 21 år, skyder liggende uden anlæg og stående, ingen hjælp
H - Herre fra 21 år, skyder liggende uden anlæg og stående, ingen hjælp
SD - Senior dame fra 45 år, skyder liggende uden anlæg og stående, ingen hjælp
SH - Senior herre fra 45 år, skyder liggende uden anlæg og stående, ingen hjælp
Stafet
Mix - En dame fra D, JD eller SD samt en herre fra H, JH eller SH, ingen hjælp
HS - 2 Herre fra H, JH eller SH, ingen hjælp
DS - 2 Dame fra D, JD eller SD, ingen hjælp
Stafet for voksne/juniorer
Et stafethold kan have deltagere fra forskellige klubber. Første person løber en gang, skyder liggende og skifter til næste person som løber og skyder liggende. Gentages derefter med stående. Biatleten som løber første tur ender med at
have skudt og løbet to gange. Biatleten som løber anden tur, slutter efter sin stående skydning med en ekstra løberunde, så denne ender med at skyde to gange og løbe tre gange. Det er frit hvem der starter.
Våben
Riffel cal. .22 godkendt af DGI Skydning. OBS! Der kan ikke lånes våben.
Målgruppen
Øvede biatleter, rutinerede skytter og motionister. Du skal dog være medlem af en klub under DGI-skydning, være
våbenkyndig og i stand til at løbe.
Fredag 2. september
Kl. 16.00 – 20.00

Fri træning – alle klasser

Lørdag 3. september
Kl. 10.00 – 10.20
Kl. 10.30 – 11.20
Kl. 11.30 – 11.50
Kl. 12.00 – 13.00

Lang konkurrence
Indskydning, H, JH, JD
Konkurrence, H, JH, JD
Indskydning, D, SH, SD
Konkurrence, D, SH, SD

Kl. 13.00 – 15.00

Pause – 2 timer – biatlon konference

Mix stafet 2 m/k – alle klasser
Kl. 15.30 – 15.50
Indskydning
Kl. 16.00 – 16.30
Konkurrence
Kl. 18.30 – 00.00

Banket/fest, præmieoverrækkelse i Hald Ege Idrætscenter
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Søndag 4.
Kl. 09.30 –
Kl. 10.00 –
Kl. 10.30 –
Kl. 11.00 –
Kl. 11.30 –
Kl. 12.00 –

september
09.50
10.25
10.50
11.25
11.50
12.40

Indskydning, H, JH, JD
Konkurrence, H, JH, JD
Indskydning, D, SH, SD
Konkurrence, D, SH, SD
Indskydning, B8/11, B12/14
Konkurrence, B8/11, B12/14

Stafet H og D, 2 mandshold med enten 2 M eller 2 K på hvert hold.
Kl. 12.50 – 13.10
Indskydning
Kl. 13.20 – 13.50
Konkurrence
Kl. 14.15. – 14.30

Præmieoverrækkelse alle. Afslutning

Der tages forbehold for sammenlægning af starter og ændring af tidsplan, alt efter tilmelding.
Startnummer og chip
Udleveres i klubhuset 30-60 min før indskydning.
Omklædning og forplejning
Der er mulighed for omklædning. Tilkøb af forplejning via tilmelding på stævnepakke.
Løbe ruten:
Børn 8-11 år: ca. 750 m pr. omgang
Børn 12-14 år: ca. 1,6 km pr. omgang.
Kort distance: ca. 750 m pr. omgang.
Lang distance: ca. 1,6 km pr. omgang.
Børn 8-11 år: Løber 3 gange og skyder 2 gange.
Børn 12-14 år: Løber 5 gange og skyder 4 gange.
Kort: Alle klassegrupper løber 3 gange og skyder 2 gange.
Lang: Alle klassegrupper løber 5 gange og skyder 4 gange.
Stafet: Der løbes i alt 2+3 gange og skydes 2+2 gange.
Præmier
Guld - sølv - bronze til hver klassegruppe i hver distance.
Tilmelding og pris - Tilmelding senest d. 26. august
Der kan kun tilmeldes via de oplyste link. https://www.sportstiming.dk/event/10939
Konkurrencerne kan tilmeldes ved forskellige pakker, samt individuelt for den enkelte konkurrence. Se nedenstående:

Side 2

Ved tilmelding af enkelt-konkurrencer.
Deltager gebyr KORT
−
110 kr. for børn, som betales ved tilmelding via Sportstiming.
−
120 kr. for Voksne og junior, som betales ved tilmelding via Sportstiming.
Deltager gebyr LANG
−
110 kr. for børn, som betales ved tilmelding via Sportstiming.
−
140 kr. for Voksne og junior, som betales ved tilmelding via Sportstiming.
Deltager gebyr STAFET/MIXSTAFET
−
140 kr. for børn, (2 personer – kr. 70,- pr. person) som betales ved tilmelding via Sportstiming.
−
180 kr. for Voksne og junior, (2 personer – kr. 90,- pr. person) som betales ved tilmelding via Sportstiming
Spørgsmål kan sendes til viborgbiathlon@outlook.dk
Med venlig hilsen
Viborg Biathlon Klub

Side 3

