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3.4.3.1 STRELECKÉ STANOVIŠTIA
........Obidve strany každého stanovištia musia byť označené od rampy k terčom piatimi T – značeniami
s tabuľkami .....
Príloha č.4 SÚŤAŽNÝ PORIADOK
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Usporiadanie a financovanie
Na základe návrhu ŠTK rozhodne včas Prezídium SZB o usporiadateľovi M SR výberom z klubov, resp. iných
subjektov, ktoré žiadali o ich usporiadanie.
Usporiadateľ, ktorý chce usporiadať M SR písomne požiada ŠTK cez sekretariát SZB do 31. mája
predchádzajúceho roku (napr. pre leto 2009 a zimu 2009/2010 budú žiadosti podané do 31.mája
2008.)
Podmienkou pre pridelenie usporiadateľského práva usporiadateľovi je, aby sa v mieste
usporiadania uskutočnili za posledné tri roky preteky Slovenského pohára.
Náklady na organizačné i technické zabezpečenie spravidla hradí a výšku dotácie určuje Prezídium
SZB rozdiel medzi dotáciou a skutočnými nákladmi hradí usporiadateľ zo svojich či sponzorských
peňazí.
Usporiadanie a financovanie
Na základe návrhu ŠTK rozhodne včas Prezídium SZB o usporiadateľovi jednotlivých kôl SlP výberom z
klubov, resp. iných subjektov ktoré žiadali o ich pridelenie.
Usporiadateľ, ktorý má záujem usporiadať SlP, písomne požiada ŠTK cez sekretariát SZB najneskôr do
31. mája predchádzajúceho roku (napr. pre leto 2009 a zimu 2009/2010 budú žiadosti podané do
31.mája 2008.)
Náklady na organizačné i technické zabezpečenie spravidla hradí a výšku dotácie určuje Prezídium
SZB rozdiel medzi dotáciou a skutočnými nákladmi hradí usporiadateľ zo svojich či sponzorských
peňazí

4. Majstrovstvá kraja
SZB odporúča pre organizovanie Majstrovstiev kraja (ďalej len MK) v zime spravidla január v lete spravidla máj,
pričom ich organizátorom bude klub biatlonu, alebo iné občianske združenie či subjekt.
6. SlP a výkonnostný rebríček
SZB každoročne vyhlasuje súťaž o SlP pre 3 skupiny pretekárov a celkové umiestnenie:
•
•
•
•

žiacke
mládežnícke
seniorské
celkové umiestnenie

= 6 vekových kategórií spolu žiaci a žiačky,
= 6 vekových kategórií spolu juniorské a dorastenecké,
= 5 vekových kategórií mužov a žien,
= všetkých 17 kategórií.

Zrušiť článok 6.3.3.
6.3.3. V prípade, že v dobe konania SlP alebo M SR sú pretekári poverení reprezentáciou SR, zarátajú sa im
do rebríčkov body za výsledky, ktoré dosiahli v uvedených pretekoch a to tak, že bodová hodnota sa
im vypočíta na výkon najlepšieho reprezentanta SR.
Posunúť číslovanie

