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I. ÚVOD
Názov podujatia:
Dátum konania:
Miesto konania:
Nositeľ akcie:
Usporiadateľ:

I. kolo Viessmann – pohár v letnom biatlone 2019 – dorast a dospelí
08.-09.06.2019
NBC Osrblie
Slovenský zväz biatlonu
KB Valaská-Osrblie

II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Predseda OV:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Veliteľ strelnice:
Tajomník pretekov:
Ekonóm pretekov:
Časomiera:

Ing. Jozef Černák
Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy
Pavol Šima, rozhodca III. triedy
Miroslav Leitner, rozhodca III. triedy
Blanka Pacerová
Monika Flochová
Sajmon s.r.o.

DELEGOVANÍ FUNKCIONÁRI SZB:
Technický delegát SZB:
Delegovaní rozhodcovia SZB:

1. Klementína Štricová, rozhodca IBU
2. Nadežda Šovčíková, rozhodca III. triedy
Božena Polašeková, rozhodca III. triedy
Martin Štric, rozhodca III. triedy
Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE
Klub biatlonu Valaská-Osrblie
Vršok 234
976 45 Osrblie
info@biatlonvo.sk
Písomnú prihlášku na určenom formulári je potrebné zaslať e-mailom do 03.06.2019.
Prihlášku je potrebné potvrdiť najneskôr 07.06.2019 do 15:00.
Prihláška e-mailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie aj potvrdenie prihlášky: prihlasky@biathlon.sk
Testuje sa nový spôsob vyplnenia prihlášky, prosím poslať prihlášky aj cez tento link
https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2
Telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: +421 948 290 535.
Klub zaplatí štartovné za všetkých prihlásených pretekárov. V prípade neúčasti pretekára
z dôvodov vyššej moci (nemoc, počasie, doprava) rozhodne o prípadnom odpustení
štartovného TD.
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PREZENTÁCIA
V sobotu 08. 06. 2019 od 10:00 do 12:00 v kancelárii pretekov v budove NBC.

DOKLADY
Ak pretekár nie je uvedený v súpiske SZB pre rok 2019, bude od neho požadovaný členský
preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB. U zahraničných pretekárov je dokladom
k prezentácii písomná prihláška.
Pri prvom štarte v sezóne je každý pretekár mládežníckych kategórií povinný predložiť potvrdenie
o lekárskej prehliadke, ktoré nebude staršie ako jeden rok. Potvrdenie bude platiť od pediatra alebo
športového lekára. Termín doručenia je do 03.06.2019!!! Po tomto termíne nebudú potvrdenia pre
dané preteky akceptované!!!

ŽREBOVANIE
sa uskutoční v piatok 07. 06. 2019 o 17:00 v kancelárií pretekov v budove NBC, na základe
potvrdených písomných prihlášok.

DOPRAVA
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub.

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
zabezpečuje usporiadateľ zdravotnou sestrou a pohotovostným vozidlom.

POISTENIE
Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie a náklady.
Organizačný výbor odporúča všetkým účastníkom uzatvorenie vlastnej poistky.

ŠTARTOVNÉ
V pretekoch Viessmann – pohár v letnom biatlone 2019 zaplatia pretekári štartovné za každé
preteky v kategóriách dorast a dospelí 3,00 €.
V prípade zaslania prihlášky po 03. 06. 2019 zaplatí klub dvojnásobné štartovné.
Za účasť v pretekoch Vyraďovacieho šprintu zaplatia pretekári štartovné vo výške 1,00 €.

USTANOVENIE O REKLAME
Pretekári všetkých kategórií sú povinní mať na predpažbí očistený priestor v dĺžke
12 cm od spúšte smerom k ústiu hlavne na oboch stranách zbrane pre nalepenie
sponzorskej nálepky. Pretekár zodpovedá za to, že bude mať na svojej zbrani
nalepenú sponzorskú nálepku. V prípade, že nálepku nebude mať nalepenú,
nebude mu povolený štart.
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UPOZORNENIE ŠTK
a) čl. 1.7.4.3 Pravidiel biatlonu „Mená pretekárov, ktorí sa kvalifikovali, ale nebudú
štartovať v pretekoch s hromadným štartom, budú oznámené v kancelárii pretekov
čo najskôr ako je to možné, najneskôr však jednu hodinu pred štartom.“ Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá zodpovedný zástupca klubu.
b) čl.4.3.5 OBLEČENIE
a) pís. e) Pretekár štartujúci v pretekoch v letnom biatlone musí mať pod štartovným
číslom oblečené tričko s rukávom.
c) čl. 8.5.1.1 ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po
športovisku.
d) čl. 8.5.1.2 Pri oficiálnom tréningu a nástrele manipulácia so zbraňou (napr. dobíjanie
zásobníkov, manipulácia s mieridlami a pod.) musí prebiehať pri vybratom zásobníku
a otvorenom závere.
e) čl. 8.5.2 NABÍJANIE A VYBÍJANIE
b) Pretekárom je zakázané otvoriť záver alebo vybrať zásobník z pažby a zásobníkovej
šachty v čase, keď pretekár nezaujal streleckú polohu na streleckom stanovišti.
f) ŠTK upozorňuje pretekárov na povinnosť odstrániť označenie z predošlého značenia
zbrane.
g) Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne
skontrolovať a označiť číslom každého pretekára.
h) Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi všetky nepoužité náboje zo
zásobníkov aj z pažby a odovzdá ich pretekárovi.
i) ŠTK upozorňuje na nosenie zbrane podľa príloha č. 6 Pravidiel biatlonu pre Cezpoľný
beh so streľbou z malokalibrovej zbrane - letný biatlon. Pretekár berie zbraň zo
stojanu tak, že ju uchopí za hlaveň a takto, s hlavňou smerujúcou hore, ju nesie
na strelecké stanovište. Rovnakým spôsobom zbraň odnáša po streľbe späť do
stojanu.
j) Smernica SZB č. 1/2014 evidencie napomenutí. Cieľom smernice je sprehľadnenie a
dokumentácia porušení pravidiel účastníkov pretekov Slovenských pohárov a
Majstrovských súťaží organizovaných SZB. Smernica vytvára nástroje pre
Technických delegátov, Súťažnú porotu a ŠTK lepšie reagovať na opakujúce sa
prehrešky voči Pravidlám biatlonu SZB. Smernica je zverejnená na našej webovej
stránke www.biathlon.sk v sekcii SMERNICE.

Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke
www.biathlon.sk v sekcii PRAVIDLÁ.
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IV. TECHNICKÉ USTANOVENIA
UPLATŇOVANÉ PRAVIDLÁ
Preteká sa podľa Pravidiel biatlonu platných od 1. novembra 2003 a ich II. vydania z roku 2008,
aktualizované 2018. Smerníc SZB pre systém letných súťaží 2019 a týchto Propozícií.

KATEGÓRIE
dorastenci A (DiA)
dorastenci B (DiB)
juniori
(Ji)
muži A
(MiA)
muži B
(MiB)
muži C
(MiC)

16- roční
17-19 roční
20-22 roční
22-39 roční
40-49 roční
50-roční a <

dorastenky A
dorastenky B
juniorky
ženy A
ženy B

(DyA)
(DyB)
(Jy)
(ŽyA)
(ŽyB)

16- ročné
17-19 ročné
20-22 ročné
22-39 ročné
40-ročné a <

ÚČASŤ NA PRETEKOCH
Preteky Viessmann – pohár v letnom biatlone 2019 sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí
splnia podmienky týchto Propozícií, vydaných na základe Smernice SZB.
V prípade účasti zahraničných pretekárov to bude podujatie s medzinárodnou účasťou.

DRUHY PRETEKOV
•
•
•

Rýchlostné preteky s 5 sek. intervalom
Preteky s hromadným štartom
Vyraďovací šprint (neráta sa do rebríčka Viessmann pohára)

PROTESTY
Podľa článku 10.1 Pravidiel biatlonu. Poplatok za podanie protestu je 5,00 €.

CENY A TITULY
Pretekári, ktorí obsadia prvé tri miesta v pretekoch Viessmann – pohár v letnom biatlone 2019
v každej kategórii dostanú diplomy a ceny.
Pokiaľ zahraniční účastníci obsadia niektoré z prvých troch miest, patrí im diplom. Pri
prideľovaní VT sa k nim neprihliada a VT sú počítané od najlepšie umiestneného slovenského
pretekára.
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRETEKOV
Kategória
dorastenci A
dorastenky A
dorastenci B
dorastenky B
juniori
juniorky
muži A
ženy A
muži B
ženy B
muži C

Rýchlostné preteky 5 sek inter.
Trať v km
Streľba Trestné kolo
3
LS
70 m
3
LS
70 m
4
LS
70 m
3
LS
70 m
4
LS
70 m
3
LS
70 m
4
LS
70 m
3
LS
70 m
3
LS
70 m
2
LS
70 m
2
LS
70 m

Preteky s hromadným štartom
Trať v km Streľba Trestné kolo
4
LLSS
70 m
4
LLSS
70 m
6
LLSS
70 m
5
LLSS
70 m
6
LLSS
70 m
5
LLSS
70 m
6
LLSS
70 m
5
LLSS
70 m
5
LLSS
70 m
4
LLSS
70 m
4
LLSS
70 m

PRAVIDLÁ PRE VYRAĎOVACÍ ŠPRINT
Vyraďovací šprint je testovacia disciplína biatlonu organizovaná pre zatraktívnenie podujatí
Viessmann pohára v letnom biatlone pre kategórie dorastu a dospelých. Skladá sa z troch
strelieb (L, L, S) a troch bežeckých okruhov dlhých cca 500 m.
a) Vekové kategórie:
Dorastenci 16 -19 r.
Dorastenky 16 - 19 r.
Muži 20 – 39 r.
Ženy 20 r. a staršie
Muži 40 r. a starší
b) Pretekári štartujú v poradí, v akom skončili v kvalifikačných pretekoch, ktorými sú
rýchlostné preteky. V prípade štartu pretekárov, ktorí nemajú umiestnenie v kvalifikačných
pretekoch, sú zaradení na koniec štartovej listiny a ich poradie sa žrebuje. Prvý pretekár
štartuje na streleckom stanovišti číslo 1. V prípade dvoch a viac rozbehov sa na ďalší rozbeh
nasadzuje obdobne, najnižšie štartové číslo štartuje na streleckom stanovišti číslo 1.
Systém: (uprednostnenie „slabšej“ kategórie z kvalifikačných pretekov)

DiA

1

1.

Ji

1

1.

DiB

2

1.

MiA

2

2.

DiA

3

2.

Ji

3

2.

DiB

4

2.

MiA

4

3.

DiA

5

3.

Ji

5

3.
atď.

DiB

6

3.
atď.

MiA

6

Di 16 - 19

1.

Umiestnenie Kategória Štartovacia Kategória
v RP
v RP
pozícia vo VŠ
vo VŠ

Mi 20 - 39

Umiestnenie Kategória Štartovacia Kategória
v RP
v RP
pozícia vo VŠ
vo VŠ
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Umiestnenie Kategória Štartovacia Kategória
v RP
v RP
pozícia vo VŠ
vo VŠ

MiC

1

1.

ŽyB

1

1.

MiB

2

1.

Jy

2

2.

MiC

3

1.

ŽyA

3

2.

MiB

4

2.

ŽyB

4

3.

MiC

5

2.

Jy

5

3.

MiB

6

2.

ŽyA

6

3.

ŽyB

7

3.

Jy

8

3.
atď.

ŽyA

9

Mi 40 a st.

1.

atď.

1.

DyA

1

1.

DyB

2

2.

DyA

3

2.

DyB

4

3.

DyA

5

3.

DyB

6

Dy 16 - 19

Umiestnenie Kategória Štartovacia Kategória
v RP
v RP
pozícia vo VŠ
vo VŠ

Žy 20 a st.

Umiestnenie Kategória Štartovacia Kategória
v RP
v RP
pozícia vo VŠ
vo VŠ

atď.

c) Štart - streľba ležmo (5 nábojov)
pretekár pri štarte stojí so zbraňou na chrbte pred streleckým stanovišťom. Zbraň je vybitá
so zavretým záverom. Na štartový povel pretekár strieľa polohu ležmo, odbehne príslušný
počet trestných kôl a po trati pribieha na ďalšiu streleckú položku.
Štafetová streľba ležmo (8 nábojov)
druhá strelecká položka ležmo ako pri pretekoch štafiet čl.8.2 Pravidiel biatlonu (8
nábojov). Po úspešnej streľbe (zasiahnuté všetky terče) pribieha po trati na ďalšiu streleckú
položku.
V prípade neúspešnej streľby (nezasiahnuté všetky terče) je pretekár vyradený a opustí trať
v priestore trestného kola.
Štafetová streľba stojmo (8 nábojov)
tretia strelecká položka stojmo ako pri pretekoch štafiet čl.8.2 Pravidiel biatlonu (8
nábojov). Po úspešnej streľbe (zasiahnuté všetky terče) pribieha po trati do cieľa. Víťaza určí
najlepší dosiahnutý čas.
d) Dĺžka trestného kola 50 m.
e) Kontrola výstroja na štarte musí byť umiestnená v prípravnom priestore pred strelnicou.
f) Nosenie zbrane podľa ustanovenie Pravidiel biatlonu č.6 – Predpis pre iné typy pretekov.
g) Vyradený pretekár zo súťaže je povinný uložiť svoju zbraň na príslušné miesto do stojana
a opustiť trať v priestore trestného kola.
h) Pretekár je povinný vystreliť 5 nábojov zo zásobníka (8.5.2.1) aj keď je evidentné jeho
vyradenie.
i) Body do SLP sa neprideľujú.
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DÔLEŽITÉ TERMÍNY
03.06.2019
03.06.2019
07.06.2019
08.06.2019

Doručenie lekárskej prehliadky na sekretariát SZB
Písomná menovitá prihláška
prihlasky@biathlon.sk
https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2
Potvrdenie prihlášky
prihlasky@biathlon.sk
+421 948 290 535
Prezentácia
10:00 - 12:00
Porada vedúcich výprav
12:05

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa 18.04.2019.

ČASOVÝ PROGRAM


PIATOK, 07. JÚNA 2019
17:00

Žrebovanie rýchlostných pretekov

SOBOTA, 08. JÚNA 2019
10:00 - 12:00
12:05
12:30 - 13:20
13:30

Prezentácia
Porada vedúcich výprav
Nástrel
Štart Rýchlostných pretekov

16:00 - 16:30
16:45

Nástrel
Štart Vyraďovacieho šprintu

NEDEĽA, 09. JÚNA 2019
09:00 - 09:50
10:00

Nástrel
Štart Pretekov s hromadným štartom
Vyhlásenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov Rýchlostných pretekov, Vyraďovacieho šprintu a Pretekov s hromadným
štartom sa uskutoční v nedeľu 09.06.2019, cca 30 min po dobehnutí posledného pretekára.

