Zmluva registrovaná zväzom:
Registrovaná dňa:
Registrovaná pod číslom:

Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „OZ“)

medzi
Národným športovým zväzom:
Názov združenia:
Slovenský zväz biatlonu
Právna forma:
občianske združenie
Sídlo:
Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica
IČO:
35 656 743
DIČ:
2021116944
IČ DPH:
SK2021116944
Názov banky:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:
SK63 0900 0000 0003 0012 7054
Zápis v príslušnom registri: Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR
číslo zápisu:
VVS/1-900/90-709-10
Osoba oprávnená konať v mene športovej organizácie
Meno a priezvisko:
Mgr. Tomáš Fusko
Funkcia:
prezident zväzu
(ďalej len „zväz“)
a
Športovcom
Meno a priezvisko:
...........................................................
Trvalý pobyt
...........................................................
Prechodný pobyt:
...........................................................
Dátum narodenia:
...........................................................
Rodné číslo:
...........................................................
Štátna príslušnosť:
...........................................................
Názov banky:
...........................................................
IBAN:
...........................................................
Klubová príslušnosť:
...........................................................
(ďalej len „športovec“)
(zväz a športovec ďalej spolu ako „zmluvné strany“)
sa dohodli na uzatvorení zmluvy o štátnej športovej reprezentácii (ďalej len „zmluva“)
za nasledovných podmienok:

9.

Športovec udeľuje zväzu súhlas v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie
svojich osobnostných práv špecifikovaných v ust. § 11 Občianskeho zákonníka. Tento súhlas
športovec udeľuje zväzu bezodplatne, bez teritoriálneho obmedzenia a bez nároku na akékoľvek
plnenie, ktoré zväz získa v spojitosti s použitím osobnostných práv športovca. Zväz je oprávnený
udeliť tretím osobám súhlas na vyhotovenie a použitie osobnostných práv športovca
špecifikovaných v ust. § 11 Občianskeho zákonníka v rozsahu v akom bol športovcom tento
súhlas udelený zväzu.

Článok VI
Zdržanie sa protiprávneho konania, zodpovednosť za škodu a zmierlivé riešenie sporov
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SMERNICA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU PRE SYSTÉM ZIMNÝCH SÚŤAŽÍ
2018/2019
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém zimných súťaží v biatlone pre sezónu 2018/2019,
podľa Pravidiel biatlonu, platných od dňa schválenia posledných zmien a dodatkov 26.10.2018.

I.

VIESSMANN POHÁR V BIATLONE

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
I. kolo kategórie dorast, dospelí
II. kolo kategórie dorast, dospelí
I. kolo kategória žiaci
II. kolo kategória žiaci – klasická technika
III. kolo kategórie dorast, dospelí, žiaci

2.

29.-30.12.2018
12.-13.01.2019
12.-13.01.2019
09.-10.02.2019
02.03.2019

RP
RP
RP
RP
RP

RPšs
HP
RP-int.5“
POB
-

NBC
NBC
NBC
NBC
NBC

OBSAH PRETEKOV

Pretekári musia prejsť na lyžiach celú určenú vzdialenosť pretekárskych tratí v správnom poradí okruhov, smere a
požadovaný počet kôl podľa ich označenia. Všetky lyžiarske techniky sú povolené. Na jednotlivých podujatiach sa
uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode I.1 týchto Smerníc.
V kategórii žiakov A sa na všetky kolách v rátane M-SR Rýchlostné preteky uskutočnia klasickou technikou behu na
lyžiach.

3.

PRIHLÁŠKY

Pravidlá biatlonu, čl.1.6.
Klub je povinný poslať prihlášku emailom na predpísanom formulári do 3 dní pred žrebovaním a do 15:00 v deň
žrebovania potvrdiť menovitú prihlášku. Prihláška emailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie: prihlasky@biathlon.sk
link na prihlasovanie: https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2
E-mail a telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: prihlasky@biathlon.sk, telefón organizátora zverejnený v
propozíciách.
Klub je povinný poskytnúť tel. číslo zodpovednej osoby na podujatí za účelom posielania SMS správ pri zmene
programu podujatia.

4.

ÚČASŤ NA PRETEKOCH

Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Všetky podujatia sú povinné pre CTM.

5.

DOKLADY K PREZENTÁCII

Členský preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB, bude požadovaný od pretekára ak nie je uvedený v Súpiske
SZB. Súpiska SZB bude pravidelne aktualizovaná.
U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.
Pri prvom štarte v sezóne je každý pretekár žiackych a mládežníckych kategórií povinný predložiť potvrdenie
o lekárskej prehliadke.

6.

ŠTARTOVNÉ

Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1,50 € od žiaka a 3,00 € od ostatných.

7.

PROTESTY

Poplatok za podanie protestu je 5,00 €. (v nadväznosti na čl. 10.1 Pravidiel biatlonu)

II.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. TERMÍN A MIESTO PODUJATIA
M-SR kategórie dorast, dospelí, žiaci
M-SR kategórie dorast, dospelí, žiaci

2.

23.-24.02.2019
03.03.2019

RP
-

VP
HP

NBC
NBC

OBSAH PRETEKOV

V rámci M SR sa uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode II.1 týchto Smerníc.

3.

PRIHLÁŠKY

Tak ako v bode I.3 týchto Smerníc.

4.

ÚČASŤ V PRETEKOCH

Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí sú
držiteľmi platnej VT, sú členmi reprezentačného družstva a boli klasifikovaní minimálne v jedných pretekoch SLP
v aktuálnej sezóne. Všetky podujatia sú povinné pre CTM.

5.

DOKLADY PRETEKÁROV

Ako v bode I.5 týchto Smerníc.

6.

ŠTARTOVNÉ

Ako v bode I.6 týchto Smerníc.

7.

PROTESTY

Tak ako v bode I.7 týchto Smerníc.

8.

TITULY

Titul MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BIATLONE získa víťaz kategórie vo všetkých individuálnych pretekoch, podľa
čl. 2.2.1, resp. 2.2.3 na Majstrovstvách SR s medzinárodnou účasťou, podľa prílohy Pravidiel biatlonu č. 4 - Súťažný
poriadok.

III.

RÝCHLOSTNÉ PRETEKY SO ŠTAFETOVOU STREĽBOU

Preteky prebiehajú podľa pravidiel biatlonu pre rýchlostné preteky s výnimkou streľby. Strieľa sa podľa Pravidiel
biatlonu pre preteky štafiet čl.8.2 (štafetová streľba - 8 nábojov).
IV.
PRETEKY OBRATNOSTI V BIATLONE (POB)
Preteky obratnosti v biatlone (POB) beh na lyžiach voľnou technikou s terénnymi nerovnosťami, stanovenými
disciplínami a streľbou na cieľ.
Pretekári absolvujú trať s prekážkami. Strieľa sa 5 rán v polohe lež na terče podľa pravidiel Biatlonu, kategória C a B.
Kategória A hádže tenisovou loptičkou na cieľ. Hod loptičkou na vzdialenosť 10m do štvorca 2,5x2,5m. Zbrane majú
pretekári svoje a uložené v stojanoch podľa pravidiel Biatlonu. Za každý nepresný zásah bude časová prirážka 10 sek.
Za nesplnenie každej disciplíny bude časová prirážka 10 sek.
Preteky obsahujú sedem prekážok pozostávajúcich z absolvovania osmičky, otočky o 360 stupňov, slalomom
pomedzi päť kuželov v rozmedzí dva metre od seba, podlezením pod prekážku vysokej 1 m, plynulým zacúvaním
z otočky 180 stupňov do priestoru širokého 1,5 m a plynulou otočkou pokračuje, súpažou v dĺžke 15 m, prekročením
troch korýtok v rozmedzí 5 m od seba. Po absolvovaní prekážok pokračuje na strelnicu kde splní danú položku
a pokračuje do cieľa.

V.

MAJSTROVSTVÁ KRAJOV V BIATLONE

Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v biatlone v sezóne 2018/2019 podľa čl. 4, prílohy č. 4
Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok. Pre usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča január a február 2019.
Majstrovstvá kraja sa uskutočnia ako otvorené jednodňové preteky, s možnosťou udeľovania II.VT a titulu Majster
kraja, pri dodržaní Pravidiel biatlonu, ustanovení týchto Smerníc a pri včasnom schválení Propozícií Športovotechnickou komisiou. Organizátorom sa odporúča usporiadať rýchlostné preteky.

VI.

KONTROLNÉ PRETEKY REPREZENTANTOV

Kontrolné preteky reprezentantov organizuje TMK, ktorá určuje, obsah, termíny a bodovanie pretekov. Účasť
športovcov na kontrolných pretekoch je podmienená pozvánkou. Termíny kontrolných pretekov reprezentantov
určuje TMK.

VII.

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.

VIII.

POSTARŠENIA - VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie, môžu byť pretekári zaradení do vyššej
vekovej kategórie, podľa čl. 1.3.4 Pravidiel biatlonu. Postup podľa čl. 7.3, prílohy č.4 Pravidiel biatlonu - Súťažný
poriadok. Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej kategórii berie na základe žiadosti
ŠTK SZB na vedomie.

IX.

SYSTÉM AKREDITÁCIE

S cieľom zabezpečiť bezproblémový priebeh pretekov a ochranu a komfort pretekárov je potrebné obmedziť počet
osôb pohybujúcich sa v priestoroch pretekov. Z tohto dôvodu budú mať tréneri a členovia klubu potrební pre
starostlivosť o pretekárov AKREDITAČNÉ KARTY. Len s akreditačnou kartou bude povolený vstup do vyhradených
priestorov pretekov. Vyhradenými priestormi sú priestor štartu a cieľa, strelnica a ostatné priestory pretekov, mimo
priestorov, na ktoré sa vzťahuje zákaz.
Akreditačné karty si zástupca klubu vyzdvihne pri prezentácii na príslušné podujatie, pričom za každú vydanú
akreditačnú kartu zaplatí zálohu 5 €. Po skončení pretekov a vrátení akreditácie bude záloha vrátená. V prípade, že
klub akreditačné karty nevráti, záloha prepadne v prospech usporiadateľa pretekov.
Počty akreditačných kariet pre jednotlivé kluby sú stanovené na základe počtu prezentovaných pretekárov
nasledovne: 1 pretekár 2 karty, 2 až 4 pretekári 3 karty, 5 až 9 pretekárov 4 karty, 10 a viac pretekárov 5 kariet.

X.

PRESTUPOVÝ PORIADOK

Článok 1.4, príloha č. 2 Pravidiel biatlonu. O prestup možno požiadať 10 dní pred prvými pretekmi v sezóne do
19.12.2018.

XI.

UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY

P SZB na svojom zasadnutí 26.10.2018 schválilo úpravu pravidiel, tak, ako je uvedená v prílohe tejto smernice a na
webovej stránke www.biathlon.sk v sekcii AKTUALITY.
Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke www.biathlon.sk v
sekcii PRAVIDLÁ.

XII.
UPOZORNENIE ŠTK
1.3.1 ZARADENIE DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ:
žiaci A
(ŽciA) 10 - 11 roční
žiaci B
(ŽciB) 12 - 13 roční
žiaci C
(ŽciC) 14 - 15 roční
dorastenci A (DiA) 16
roční
dorastenci B (DiB) 17 - 19 roční
juniori
(Ji)
20 - 22 roční
muži A
(MiA) 23 - 39 roční
muži B
(MiB) 40 - 49 roční
muži C
(MiC) 50 - roční a starší

žiačky A
žiačky B
žiačky C
dorastenky A
dorastenky B
juniorky
ženy A
ženy B

(ŽkyA)
(ŽkyB)
(ŽkyC)
(DyA)
(DyB)
(Jy)
(ŽyA)
(ŽyB)

10 - 11 ročné
12 -13 ročné
14 -15 ročné
16
ročné
17 -19 ročné
20 - 22 ročné
23 - 39 ročné
40 - ročné a staršie

a) 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

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

voči Pravidlám biatlonu SZB. Smernica je zverejnená na našej webovej stránke www.biathlon.sk v sekcii
SMERNICE.
čl. 1.7.4.3 ŠTK pripomína povinnosť uvedenú v článku „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.
čl. 1.9.2.2 ŠTK upozorňuje na povinnosť uvedenú v článku „V priestore 100 m pred a 100 m za strelnicou, v
priestore trestného kola, na všetkých častiach tratí vedúcich cez štadión, v odovzdávacom území a posledných
100 m pred cieľom je bežanie vedľa pretekára zakázané.“
čl. 1.9.2.3 ŠTK upozorňuje na povinnosť uvedenú v článku „Zdržiavať sa na všetkých častiach tratí
prechádzajúcich cez štadión je zakázané. Na štadióne je možné státie len vo vyhradených priestoroch štadióna
(priestor štartu, cieľa a strelnice).“
čl. 4.3.7.2 ÚSŤOVÁ RÝCHLOSŤ
Úsťová rýchlosť u malokalibrovej zbrane nesmie prekročiť 380 m/s, merané po opustení hlavne.
U vzduchových zbraní nesmie byť kinetická energia strely na ústí hlavne vyššia ako 8 J.
(účinnosť článku 4.3.7.2 ŠTK určila od leta 2019)
čl. 7.1.4 PREDBIEHANIE A UVOĽNENIE TRATE
Pretekár, ktorý je na trestnom kole alebo z neho odchádza, má prednosť pred pretekárom, ktorý vchádza do
trestného kola.
ŠTK upozorňuje pretekárov na povinnosť odstrániť označenie z predošlého značenia zbrane.
čl. 8.5.1.1 ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po športovisku.
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.
čl. 8.5.2 NABÍJANIE A VYBÍJANIE
Pretekárom je zakázané otvoriť záver alebo vybrať zásobník z pažby a zásobníkovej šachty v čase, keď pretekár
nezaujal streleckú polohu na streleckom stanovišti.
čl. 8.5.3 Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane mimo vyhradeného priestoru športoviska.
Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne skontrolovať a označiť číslom
každého pretekára.
Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi všetky nepoužité náboje zo zásobníkov aj z pažby a
odovzdá ich pretekárovi.

XIII.

INÉ PODUJATIA

02. - 03.03.2019, Osrblie v rámci Viessmann pohár Olympijské nádeje

Schválené ŠTK, 23.10.2018

Schválené P SZB, 26.10.2018

Preteky obratnosti v biatlone (POB) - zima
Preteky obratnosti v biatlone (POB) beh na lyžiach voľnou technikou s terénnymi nerovnosťami, stanovenými disciplínami a streľbou na cieľ.
Pretekári absolvujú trať s prekážkami. Strieľa sa 5 rán v polohe lež na terče podľa pravidiel Biatlonu, kategória C a B. Kategória A hádže tenisovou loptičkou na cieľ.
Hod loptičkou na vzdialenosť 10m do štvorca 2,5x2,5m. Zbrane majú pretekári svoje a uložené v stojanoch podľa pravidiel Biatlonu. Za každý nepresný zásah bude
časová prirážka 10 sek. Za nesplnenie každej disciplíny bude časová prirážka 10 sek.
Preteky obsahujú sedem prekážok pozostávajúcich z absolvovania osmičky, otočky o 360 stupňov, slalomom pomedzi päť kuželov v rozmedzí dva metre od seba,
podlezením pod prekážku vysokej 1 m, plynulým zacúvaním z otočky 180 stupňov do priestoru širokého 1,5 m a plynulou otočkou pokračuje, súpažou v dĺžke 15 m,
prekročením troch korýtok v rozmedzí 5 m od seba. Po absolvovaní prekážok pokračuje na strelnicu kde splní danú položku a pokračuje do cieľa.
Dĺžka tratí pre jednotlivé kategórie.
Kategória
Žiaci A
Žiačky A
Žiaci B
Žiačky B
Žiačky C
Žiačky C

POB
Trať v km Streľba Prirážka
0,7
1xloptička 10“
0,7
1xloptička 10“
0,7
L
10“
0,7
L
10“
0,7
L
10“
0,7
L
10“

OSMIČKA

PODLEZENIE

OTOČKA

ZACÚVANIE

SLALOM

SÚPAŽ

PREKROČENIE

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU
HLAVA I.

Úvodné ustanovenie
Článok 1
1. Prezídium Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len P SZB) v súlade so Stanovami
SZB vydáva organizačný poriadok, ktorým určuje:
a) pôsobnosť a právomoc P SZB,
b) pôsobnosť a právomoc prezidenta, viceprezidentov a generálneho sekretára
SZB,
c) pôsobnosť, organizačnú štruktúru a hlavné úlohy sekretariátu SZB.
2. Organizačný poriadok vychádza z platných Stanov SZB.

HLAVA II.

Pôsobnosť a právomoc P SZB
Článok 2
1. P SZB plní úlohy uvedené v článku 10.2. Stanov SZB. Okrem toho:
a) schvaľuje plán činnosti P SZB, plán ich finančného zabezpečenia a
prejednáva správy o ich plnení,
b) schvaľuje kalendárny plán športových akcií SZB,
c) schvaľuje materiály predkladané Valnému zhromaždeniu SZB,
d) rozhoduje o zriadení odborných komisií a menuje ich členov,
e) na základe smernice o platovom zaradení zamestnancov SZB rozhoduje o
počte, pracovnom a platovom zaradení pracovníkov SZB (smernicu schvaľuje
VZ),
f) ukladá úlohy orgánom SZB alebo osobám a kontroluje ich plnenie,
g) schvaľuje organizačnú a personálnu štruktúru SZB
h) schvaľuje komisie a základné materiály a smernice dôležité pre činnosť zväzu,
i) na návrh viceprezidentov komisií schvaľuje zloženie komisií,
j) schvaľuje Pravidlá SZB a zmeny a doplnky pravidiel biatlonu,
k) spracováva správy o plnení rozpočtu SZB,
l) spracováva správy o hospodárskej činnosti SZB,
m) schvaľuje prerozdelenie pridelených finančných prostriedkov a zisku
z komerčných aktivít zväzu,
n) rozhoduje o potrebe a výške úveru nevyhnutného na zabezpečenie plnenia
úloh SZB,
o) navrhuje použitie prostriedkov SZB na investície (schvaľuje VZ),
p) schvaľuje menovanie reprezentačných trénerov a zloženie reprezentačných
družstiev,
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2.

3.
4.

5.

q) schvaľuje nomináciu na najvýznamnejšie biatlonové podujatia (ZOH, MS, ME,
SP, SZU, IBU-cup, MSJaK, ZOHM, MEJ, EYOF) reprezentantov, funkcionárov
SZB, ich zloženie, počet účastníkov, vrátane trénerov a ostatných členov
sprievodu, finančné zabezpečenie výjazdu,
r) schvaľuje prihlášky na medzinárodné podujatia,
s) schvaľuje nominačné kritériá pre štátnu športovú reprezentáciu,
t) schvaľuje vytvorenie článkov vrcholového športu SZB,
u) schvaľuje útvary talentovanej mládeže SZB,
v) schvaľuje organizačné a finančné zabezpečenie medzinárodných a
republikových podujatí, organizovaných SZB,
w) schvaľuje a riadi systém čo najširšieho zapojenia občanov do športovej
činnosti v biatlone,
x) schvaľuje koncepcie činnosti SZB a jeho komisií a základné materiály a
smernice dôležité pre činnosť zväzu,
y) zvoláva Valné zhromaždenie v súlade s článkom 10.1.3 Stanov SZB,
z) za porušovanie stanov a znevažovanie dobrého mena SZB a porušenie
antidopingových pravidiel podáva návrh na Disciplinárnu komisiu.
P SZB zasadá najmenej 6-krát v kalendárnom roku. Zasadnutie zvoláva spravidla
prezident SZB. Prezident je povinný do 20 kalendárnych dní zvolať zasadnutie
P SZB, ak o to požiada najmenej 1/3 (tretina) jeho členov alebo KRK SZB.
P SZB môže delegovať niektoré svoje právomoci orgánom v štruktúre riadenia
SZB.
Povinnosti člena P SZB pri výkone jeho funkcie sú najmä:
a) bezodkladne písomne upozorniť P SZB, GS SZB na nedostatky v činnosti
SZB nimi zistené, alebo ktoré mu boli oznámené,
b) napomáhať pri realizácií a dodržiavaní organizačných a riadiacich noriem
vydaných orgánmi SZB,
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach P SZB,
d) plniť úlohy uložené P SZB v plnom rozsahu a stanovenom čase.
Práva člena P SZB pri výkone jeho funkcie sú najmä:
a) právo požadovať vysvetlenie o všetkých druhoch činnosti SZB od P SZB,
ktoré mu je povinné podať písomné stanovisko,
b) požiadať o predloženie k nahliadnutiu všetkých dokumentov týkajúcich sa
činnosti zväzu (vr. účtovných, personálnych a pod.)

Článok 3
1. Prezident SZB je najvyšším predstaviteľom a štatutárnym zástupcom SZB a
okrem úloh uvedených v článku 10.3. Stanov SZB, plní tieto úlohy:
a) zvoláva zasadnutia P SZB,
b) riadi, kontroluje a usmerňuje organizačno-právnu a hospodársku činnosť SZB,
c) riadi ekonomickú činnosť SZB,
d) rozhoduje o nákupoch materiálu a finančných úhradách,
e) v otázkach rozvoja biatlonu a jeho finančného a materiálneho zabezpečenia
rokuje a udržiava
kontakty s príslušnými štátnymi orgánmi a inými
organizáciami v SR a zahraničí,
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f) rozhoduje v pracovno-právnych otázkach pracovníkov SZB,
g) schvaľuje služobné cesty viceprezidentov a generálneho sekretára,
h) schvaľuje organizačné a finančné zabezpečenie medzinárodných a
republikových podujatí organizovaných SZB, o čom informuje najbližšie
zasadnutie P SZB,
i) plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží VZ SZB a P SZB.
2. Za plnenie úloh zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZB.
3. V jeho neprítomnosti tieto úlohy plní ním určený alebo P SZB poverený
viceprezident, resp. generálny sekretár.
4. Prezident SZB môže delegovať niektoré svoje právomoci viceprezidentom alebo
GS SZB.

Článok 4
1. Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť jemu podriadených komisií,
b) zabezpečuje a zodpovedá za prípravu materiálov z tejto oblasti na rokovanie
VZ SZB, P SZB,
c) zabezpečuje a riadi štátnu reprezentáciu biatlonu,
d) prekladá návrh na menovanie zodpovedných trénerov reprezentačných
družstiev na rokovanie P SZB,
e) oboznamuje členov reprezentačných tímov o právach a povinnostiach
vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi športovcami, trénermi a ďalším
personálom a SZB,
f) na rokovanie P SZB predkladá nominačné kritéria pre štátnu športovú
reprezentáciu,
g) P SZB predkladá návrh nominácie reprezentačných družstiev na podujatia
štátnej športovej reprezentácie v zmysle schválených nominačný kritérií,
h) zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce s reprezentáciou SZB na
jednotlivé olympijské cykly a na jednotlivé roky,
i) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov, týkajúcich sa
riadenia a práce s reprezentáciou, ako aj prehľady výkonnosti v jednotlivých
disciplínach a kategóriách,
j) pre koordináciu prípravy, zabezpečenia materiálom a výjazdov reprezentácie
spolupracuje so strediskami vrcholového športu MŠVV a Š SR a MO SR (NŠC
a VŠC Dukla ŠCP), navrhuje zaradenie športovcov do stredísk v záujme
reprezentácie SZB,
k) spracováva návrh na nákup zbraní, streliva a ostatného materiálu pre potreby
štátnej reprezentácie a jeho prideľovanie,
l) P SZB predkladá návrhy na vymenovanie a odvolanie z funkcie jemu
podliehajúcich členov odborných komisií,
m) plní ďalšie úlohy, ktoré mu uložilo P SZB alebo prezident SZB,
n) zabezpečuje metodickú činnosť v rámci štátnej reprezentácie biatlonu,
o) pred začiatkom každej zimnej sezóny pripravuje návrh zmlúv so športovcami
v súlade s osobitnými predpismi a predkladá ich na schválenie P
SZB/prezidentovi SZB.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá P SZB.
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3. Viceprezident SZB môže niektoré svoje právomoci delegovať GS SZB, TMK a
viceprezidentom odborných komisií.

Článok 5
1. Viceprezident pre ekonomiku a marketing plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť jemu podriadených komisií,
b) zabezpečuje a zodpovedá za prípravu materiálov z tejto oblasti na rokovanie
VZ SZB a P SZB,
c) navrhuje a predkladá P SZB rozpočet hospodárenia s finančnými
prostriedkami a majetkom SZB na schválenie VZ,
d) navrhuje a predkladá P SZB spôsob platenia členských príspevkov,
e) navrhuje a predkladá P SZB pravidlá fungovania obchodných spoločností
SZB,
f) koordinuje čerpanie financií z rozpočtu SZB,
g) pripravuje a predkladá finančné plány SZB,
h) tvorí marketingovú stratégiu SZB a kontroluje plnenie sponzorských zmlúv,
i) kontroluje plnenie marketingovej stratégie zamestnancami SZB,
j) úzko spolupracuje so zamestnancami SZB pri koordinácii marketingových
aktivít,
k) podieľa sa na príprave tlačových konferencií, zabezpečuje informovanie
masmédií a spoluprácu s nimi,
l) plní ďalšie úlohy, ktoré mu uložilo P SZB, VZ SZB alebo prezident SZB.
m) P SZB predkladá návrhy na vymenovanie a odvolanie z funkcie jemu
podliehajúcich členov odborných komisií.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá VZ SZB a P SZB.
3. Viceprezident SZB môže niektoré svoje právomoci delegovať na GS SZB, iného
viceprezidenta SZB alebo člena jemu podriadených odborných komisií.

Článok 6
1. Viceprezident pre technické záležitosti plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť jemu podriadených komisií,
b) zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
c) spolupracuje s klubmi biatlonu SZB v súvislosti s infraštruktúrou a úpravou
areálu NBCO
d) koordinuje spoluprácu organizátora a SZB pri medzinárodných a národných
súťažiach organizovaných SZB,
e) zabezpečuje metodickú, športovú a organizačnú činnosť v rámci SZB,
(športový kalendár, smernice, rebríček, a pod.),
f) spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel biatlonu,
g) eviduje a schvaľuje prestupy športovcov,
h) riadi a zabezpečuje prípravu cvičiteľov, rozhodcov, trénerov a ostatných
funkcionárov a vedie ich evidenciu,
i) P SZB predkladá návrhy na vymenovanie a odvolanie z funkcie jemu
podliehajúcich členov odborných komisií.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá VZ SZB a P SZB.
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3. Viceprezident SZB môže niektoré svoje právomoci delegovať na GS SZB, iného
viceprezidenta SZB alebo člena jemu podriadených odborných komisií.

Článok 7
1. Viceprezident športovcov plní najmä tieto úlohy:
a) riadi a usmerňuje činnosť jemu podriadených komisií,
b) zabezpečuje a zodpovedá za prípravu materiálov z tejto oblasti na rokovanie
P SZB,
c) zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
d) zhromažďuje pripomienky a návrhy k rozvoju biatlonu od aktívnych športovcov
SZB,
e) sprostredkováva vzájomnú komunikáciu medzi aktívnymi športovcami a P
SZB,
f) tlmočí požiadavky aktívnych športovcov P SZB,
g) zabezpečuje informovanosť členov o pravidlách svetového antidopingového
programu,
h) predsedá komisii pre riešenie sporov a pri disciplinárnom konaní,
i) sleduje trendy a navrhuje ich implementáciu pre rozvoj biatlonu,
j) plní ďalšie úlohy, ktoré mu uložilo P SZB alebo prezident SZB,
k) P SZB predkladá návrhy na vymenovanie a odvolanie z funkcie jemu
podliehajúcich členov odborných komisií.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá P SZB.
3. Viceprezident SZB môže niektoré svoje právomoci delegovať GS SZB.

Článok 8
1. Viceprezident pre mládež plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť jemu podriadených komisií,
b) zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
c) zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce mládežníckeho športu,
zodpovedá za realizáciu a rozvoj,
d) zabezpečuje metodickú činnosť článkov mládeže SZB a pripravuje metodické
materiály pre vzdelávanie trénerov SZB,
e) na základe návrhu komisia navrhuje a predkladá Prezídiu SZB zaradenie
talentovaných športovcov do stredísk mládeže,
f) predkladá Prezídiu SZB návrh na nákup a rozdelenie materiálu a zbraní
určených pre rozvoj mládeže,
g) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa
rozvoja mládeže.
h) P SZB predkladá návrhy na vymenovanie a odvolanie z funkcie jemu
podliehajúcich členov odborných komisií.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá VZ SZB a P SZB.
3. Viceprezident SZB môže niektoré svoje právomoci delegovať na sekretariát SZB,
iného viceprezidenta SZB alebo člena jemu podriadenej odbornej skupiny.

Článok 9
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1. Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov plní
najmä tieto úlohy:
a) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť jemu podriadených komisií,
b) zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
c) zabezpečuje a zodpovedá za prípravu materiálov z tejto oblasti na rokovania
VZ SZB a P SZB,
d) podieľa sa na príprave zväzových smerníc a iných základných dokumentov a
zabezpečuje ich prerokovanie P SZB,
e) podieľa sa na ďalších športových a propagačných aktivitách a plní si
povinnosti s tým súvisiace,
f) spracováva návrhy pre fungovanie veteránov,
g) zhromažďuje pripomienky z činnosti klubov SZB a predkladá ich na riešenie P
SZB,
h) zabezpečuje informovanie klubov o činnosti a aktuálnych záležitostiach
prostredníctvom sekretariátu,
i) plní ďalšie úlohy, ktoré mu uložilo P SZB, VV-SZB alebo prezident SZB,
j) P SZB predkladá návrhy na vymenovanie a odvolanie z funkcie jemu
podliehajúcich členov odborných komisií.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá VZ SZB a P SZB.
3. Viceprezident SZB môže niektoré svoje právomoci delegovať na sekretariát SZB,
iného viceprezidenta SZB alebo člena jemu podriadenej odbornej skupiny.

Článok 10
1. Generálny sekretár SZB je štatutárnym zástupcom SZB, najvyšším výkonným
pracovníkom SZB a vedúcim sekretariátu SZB. Plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, zabezpečuje a zodpovedá za včasné a kvalitné plnenie úloh
sekretariátom SZB,
b) navrhuje personálne obsadenie sekretariátu SZB,
c) usmerňuje ekonomickú činnosť SZB,
d) schvaľuje služobné cesty pracovníkom sekretariátu SZB,
e) navrhuje nákupy materiálu a ostatné finančné úhrady sekretariátu,
f) vypracováva podklady pre výjazdy reprezentácie,
g) podieľa sa na zabezpečení pretekov organizovaných SZB – preteky
Slovenského pohára, Majstrovstvá SR a medzinárodné preteky organizované
v SR,
h) sleduje možnosti Eurofondov, závery a uznesenia vlády týkajúce sa športu,
MŠVV a Š SR, SOV, IBU a podľa toho usmerňuje činnosť zväzu a klubov
biatlonu,
i) plní ďalšie úlohy uložené mu P SZB, VV-SZB a prezidentom SZB
j) zodpovedá za prípravu materiálov na zasadnutia P SZB.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá P SZB, VV-SZB a prezidentovi SZB.
3. GS SZB môže delegovať niektoré svoje právomoci pracovníkom SZB.

Článok 11
1. Odborné komisie sú orgánmi P SZB. O ich zriadení alebo zrušení rozhoduje P
SZB, ktoré vymenováva alebo odvoláva ich viceprezidenta,
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a) členov odborných komisií navrhuje ich viceprezident,
b) členom odbornej komisie môže byť aj nečlen SZB ako odborný poradca,
určený na presne vymedzené úkony.
2. P SZB spravidla zriaďuje tieto odborné komisie:
a) trénersko-metodickú komisiu RD, ??
b) hospodársku komisiu,
c) športovo-technickú komisiu, s rozhodcovskou subkomisiou
d) komisiu športovcov,
e) komisiu mládeže,
f) komisiu pre riadenie a rozvoj klubov biatlonu,
g) komisiu pre iné druhy biatlonu,
h) Komisiu VETERÁNOV
i) licenčnú komisiu,
j) iné komisie podľa potreby SZB.
3. Odborné komisie pre oblasť činnosti, pre ktoré boli zriadené, plnia najmä tieto
úlohy:
a) podieľajú sa na vypracovaní koncepcie rozvoja a zabezpečenia činností SZB,
b) vypracovávajú návrhy zásad, smerníc a iných záväzných pokynov v oblasti
svojej činnosti,
c) vypracovávajú podklady pre zostavovanie plánu činnosti, rozpočtu a kalendára
športových akcií SZB,
d) v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými smernicami zabezpečujú
výchovu rozhodcov, trénerov, technických delegátov,
e) metodicky usmerňujú odbornú prácu klubov,
f) navrhujú zmeny a úpravy v Stanovách SZB.
4. Odborné komisie podliehajú:
a) viceprezidentovi SZB pre štátnu športovú reprezentáciu:
- trénersko-metodická komisia,
b) viceprezidentovi pre ekonomiku a marketing:
- hospodárska komisia,
c) viceprezidentovi pre technické záležitosti:
- športovo-technická komisia,
subkomisia rozhodcov,
d) viceprezidentovi športovcov:
- komisia športovcov,
e) viceprezidentovi pre mládež:
- komisia mládeže,
f) viceprezidentovi pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov:
- komisia pre riadenie a rozvoj klubov,
- komisia,
- komisia veteránov
g) P SZB
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disciplinárna komisia,
- licenčná komisia,
- iné komisie zriadené SZB.
P SZB môže jednotlivým odborným komisiám uložiť aj ďalšie úlohy, ktoré sa
týkajú ich odbornosti.
Viceprezidenti odborných komisií za plnenie úloh zodpovedajú P SZB.
Novovzniknuté komisie, podľa aktuálnych potrieb SZB a P SZB predložia P SZB
návrh náplne svojej činnosti a návrh doplnku do „Organizačného poriadku SZB.“
Jednotlivé odborné komisie okrem toho plnia aj nasledovné úlohy:
-

5.
6.
7.
8.

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)

navrhuje zloženie realizačného tímu RD,
navrhuje vedúceho servisného tímu a Pool manažéra SZB,
navrhuje finančné zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie,
koordinuje zabezpečenie plnenie HŠP jednotlivých RD (príprava, preteky),
navrhuje nominačné kritériá pre štátnu športovú reprezentáciu
schvaľuje krátkodobé i dlhodobé plány športovej prípravy pre jednotlivé cykly
(OH,MS,ME) a ich vyhodnotenia (vypracovávajú a predkladajú tréneri RD),
spracováva nominačné kritéria pre účasť reprezentantov na medzinárodných
podujatiach,
spracováva návrh reprezentácie SR na jednotlivé obdobia a zloženie
reprezentácie na jednotlivé podujatia vrátane realizačných tímov,
spracováva návrh finančného zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie,
navrhuje menovanie zodpovedných trénerov pre jednotlivé reprezentačné
družstvá,
spolupracuje so športovo-technickou komisiou pri tvorbe systému súťaží v
nadväznosti na potreby reprezentácie,
spolupracuje s komisiou mládeže pri zabezpečovaní nadväznosti
mládežníckych kategórií na prechod do vyšších vekových kategórií,
udeľuje trénerské licencie SZB na základe „Smernice pre udeľovanie
trénerských licencií“,
poskytuje sekretariátu podklady pre evidenciu trénerov I. až V. kvalifikačného
stupňa
kontroluje evidenciu trénerov I. až V. kvalifikačného stupňa a predlžuje
platnosť ich licencie v súlade so „Smernicou pre udeľovanie trénerských
licencií“,
v spolupráci s akreditovanými zariadeniami a sekretariátom SZB zabezpečuje
školenia a periodické preškolenia trénerov I. až V. kvalifikačného stupňa,
sleduje domáci, zahraničný výskum v oblasti športovej prípravy a koordinuje
vedeckú činnosť v rámci pôsobnosti SZB.

HOSPODÁRSKA KOMISIA
a) tvorí zásady hospodárenia SZB a kontroluje ich plnenie,
b) tvorí ročný finančný plán SZB a kontroluje jeho plnenie,
c) podľa potreby tvorí dlhodobé finančné plány, resp. investičné plány SZB a
kontroluje ich plnenie,
8

d) vyhodnocuje správu obchod spol s podielom SZB
e) navrhuje spôsob platenia členských príspevkov,
f) kontroluje použitie a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov SZB a to
vo vzťahu k štátnym a iným dotáciám a iným účelovo viazaným príjmom,
g) kontroluje hospodárnosť nakladania s majetkom SZB
h) podáva ročne hlásenia o stave majetku SZB na VZ

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
a) v spolupráci s ostatnými odbornými komisiami spracováva návrhy smerníc pre
súťaže v biatlone a letnom biatlone na jednotlivé sezóny,
b) schvaľuje propozície súťaží organizovaných SZB, resp. biatlonových súťaží
organizovaných inými organizáciami,
c) na súťaže republikového a medzinárodného významu určuje technického
delegáta, resp.
druhého technického delegáta,
d) zabezpečuje spracovanie zoznamu držiteľov VT, rozhoduje o prestupoch a
hosťovaní
športovcov v zmysle platných smerníc,
e) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa
rozvoja biatlonu,
f) eviduje výkonnosť športovcov na domácich a zahraničných podujatiach,
zostavuje
g) a schvaľuje rebríčky Slovenského pohára a po každej sezóne ich zverejňuje,
h) zostavuje aktív TD a zabezpečuje jeho doškoľovanie,
i) predkladá návrhy na udelenie odznakov za športovú výkonnosť,
j) spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel biatlonu, predkladá ich na
k) pripomienkovanie ostatným odborným komisiám SZB a na schvaľovanie P
SZB,
l) schvaľuje postaršenie pretekárov,
m) zabezpečuje školenia a periodické preškolenia rozhodcov I., II. a III.
kvalifikačného stupňa,
k) zabezpečuje včasnú informáciu o zmenách a doplnkoch pravidiel biatlonu,
l) vypracováva návrh kandidátov na získanie
licencie medzinárodného
rozhodcu IBU,
m) na medzinárodné, republikové, postupové a majstrovské súťaže deleguje
rozhodcov do hlavných funkcií,
n) schvaľuje používanie pomôcok pre rozhodcovskú činnosť, zásady odievania,
funkčného a kvalifikačného označenia rozhodcov pri súťažiach,
o) navrhuje udelenie vyznamenaní a ocenení zaslúžilým rozhodcom,
p) v spolupráci so sekretariátom zabezpečuje evidenciu medzinárodných
rozhodcov, aktívu technických delegátov a rozhodcov I., II., III. kvalifikačnej
triedy.

SUBKOMISIA ROZHODCOV
a) odporúča ŠTK rozhodcov do aktívu TD,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

navrhuje TD a rozhodcov na podujatia konaných SZB,
kontroluje menný zoznam rozhodcov 1-krát ročne,
kontroluje evidenciu rozhodcov 1-krát ročne,
zabezpečenie školenia rozhodcov,
predlžuje licencie po skončení ich platnosti do 2 a 4 rokov,
odoberá licencie na základe disciplinárneho konania,
dozerá na prácu rozhodcov na podujatiach,
tlmočí požiadavky rozhodcov prezídiu SZB,
navrhuje vyznamenania.

KOMISIA ŠPORTOVCOV
a) predkladá návrh na vzor a farebnú kombináciu pretekového oblečenia,
b) predkladá návrh na sortiment oblečenia, potrebného k športovej činnosti,
c) predkladá sťažnosti a návrhy pre vylepšenia v efektivite a činnosti zväzu voči
aktívnemu športovcovi,
d) predkladá návrh pre zmeny a vylepšenia v oblasti logistiky a ubytovania na
zahraničných podujatiach,
e) predkladá návrh pre udelenie voľného miesta na vrchnom tréningovom
oblečení pre prezentovanie osobných sponzorov, v súlade s uzavretými
zmluvami medzi SZB a jeho marketingovými partnermi,
f) predkladá návrhy k zneniu zmluvy o zabezpečení štátnej športovej
reprezentácie a k jej zmenám.

KOMISIA MLÁDEŽE
a) sleduje a usmerňuje biatlon v kategóriách mládeže SZB,
b) organizuje a zabezpečuje pravidelné diagnostické sledovanie a testovanie
mládeže,
c) spracováva návrh požiadaviek na centrálny nákup zbraní, streliva a ostatného
materiálu pre talentovanú mládež,
d) na základe dosiahnutých výsledkov navrhuje zaradenie talentovaných
športovcov do
útvarov talentovanej mládeže,
e) v jednoročnom cykle prehodnocuje zaradenie talentovaných športovcov
v útvaroch talentovanej mládeže – navrhuje zmeny,
f) spracováva hodnotenie talentovanej mládeže na základe dosiahnutých
výsledkov,
g) vedie evidenciu športovcov zaradených do ZCPM SZB, centier olympijskej
prípravy, základní talentovanej mládeže a ostatných útvarov talentovanej
mládeže, ktoré sa venujú výchove mladých biatlonistov,
h) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa
rozvoja biatlonu,
i) spolupracuje s ŠTK pri zostavovaní ročného kalendára športových akcií,
j) spolupracuje s TMK pri určovaní rozvoja biatlonových disciplín,
k) spracováva podklady pre TMK v oblasti metodického, organizačného a
materiálno-technického zabezpečenia.
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KOMISIA PRE RIADENIE A ROZVOJ KLUBOV
a) prostredníctvom svojich členov zabezpečuje informovanie klubov o činnosti
a novinkách v SZB,
b) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa
rozvoja biatlonu,
c) zbiera pripomienky a podnety klubov k činnosti SZB a jeho orgánov a
informuje SZB,
d) navrhuje riešenie problémov, vypracováva metodické pokyny pre spoluprácu
SZB a klubov,
e) podieľa sa na príprave Zhromaždenia klubov,

KOMISIA pre iné druhy BIATLONU
a) tvorí a predkladá nominačné kritériá pre účasť na medzinárodných podujatiach
v letnom biatlone (kros a kolieskové lyže) v spolupráci s trénermi RD a TMK,
b) navrhuje rozsah medzinárodných podujatí a účasť na nich,
c) eviduje zmeny v oblasti letného biatlonu a informuje o nich TMK a P SZB
d) podieľa sa na tvorbe každoročnej smernice pre letnú biatlonovú sezónu
e) Navrhuje a predkladá rozpočet na letnú sezónu pre zabezpečenie účasti
športovcov na medzinárodných pretekoch,
f) tvorí a predkladá koncepcie a smerovania letného biatlonu,
g) spolupracuje pri zostavovaní kalendára súťaží letného biatlonu na národnej aj
medzinárodnej úrovni,
h) spolupracuje pri zmenách vekových kritérií a disciplín letného biatlonu.

KOMISIA VETERÁNOV
a) tvorí a predkladá nominačné kritériá pre účasť na medzinárodných podujatiach
veteránov v spolupráci s trénermi RD,
b) navrhuje rozsah medzinárodných podujatí a účasť na nich,
c) navrhuje a predkladá rozpočet na sezónu pre zabezpečenie účasti športovcov
na medzinárodných pretekoch,
d) organizuje stretnutia veteránov biatlonu v spolupráci so sekretariátom SZB.

LICENČNÁ KOMISIA
ako autonómna komisia spadá pod P SZB,
upravuje licencie pre trénerov a rozhodcov,
rieši požiadavky fyzických osôb na licenciu pre trénerov a rozhodcov,
TMK, ŠTK podáva návrhy kritérií na prideľovanie licencií, a prejednáva ich na
P SZB,
e) na základe smernice o udeľovaní licencií rozhoduje P SZB o ich udelení.
a)
b)
c)
d)

HLAVA III.

Sekretariát SZB
Článok 12
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1. Sekretariát plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje administratívnu, účtovnú a organizačnú činnosť zväzu,
b) podklady pre vypracovanie týchto plánov sekretariátu v stanovených
termínoch predkladajú viceprezidenti odborných komisií a zodpovední tréneri
jednotlivých reprezentačných družstiev,
c) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami v SR v
záujme realizácie a rozvoja biatlonu,
d) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z medzinárodných stykov a spolupracuje so
zahraničnými organizáciami v oblasti biatlonu, najmä s IBU,
e) zabezpečuje úlohy organizačnej výstavby a náplne činnosti zväzových
orgánov a klubov,
f) organizačne zabezpečuje činnosť štátnej športovej reprezentácie a článkov
UTM v oblasti prípravy, MTZ a účasti na pretekoch,
g) po organizačnej a materiálovej stránke zabezpečuje rokovania VZ, ZK, P SZB,
KRK SZB a odborných komisií SZB a výchovu kádrov,
h) organizačne a materiálne zabezpečuje realizáciu uznesení VZ, P SZB, KRK
SZB a odborných komisií SZB,
i) plní úlohy, ktoré pre SZB vyplývajú zo všeobecne platných právnych
predpisov, interných noriem SZB, uzatvorených dohôd a zmlúv, plánov
činnosti a požiadaviek operatívneho riadenia,
j) vedie
evidenciu
členov,
klubov
biatlonu,
držiteľov
trénerských
a rozhodcovských licencií, držiteľov platných VT a vykonáva administratívnu
agendu s tým spojenú,
k) zabezpečuje a vedie personálnu agendu SZB,
l) podieľa sa na výkone kontrolnej činnosti,
m) pripravuje materiály pre plány činnosti a rozpočet SZB pre rokovania P SZB,
n) zabezpečuje informovanie klubov biatlonu, podieľa sa na ich metodickom
riadení činnosti,
o) sústreďuje pripomienky a požiadavky klubov a prenáša ich na odborné
komisie
a
P SZB,
p) na základe rozhodnutia P SZB môže sekretariát odborné činnosti v oblasti
ekonomiky a personalistiky preniesť na tretiu osobu, s ktorou SZB podpíše
zmluvu,
q) pracovníci sekretariátu SZB za plnenie úloh zodpovedajú generálnemu
sekretárovi SZB.

Článok 13

Organizácia riadenia sekretariátu SZB
1. Základom riadenia a práce sekretariátu SZB sú najmä:
a) uznesenia VZ, P SZB, KRK SZB a odborných komisií SZB,
b) príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem
a interných smerníc SZB,
Generálny sekretár SZB podľa potreby zvoláva a riadi porady pracovníkov
sekretariátu SZB, obsahom ktorých sú najmä:
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a) oboznámenie pracovníkov sekretariátu s obsahom, uzneseniami a závermi
rokovania VZ,P SZB, KRK SZB a odborných komisií SZB,
b) rozdelenie, kontrola a hodnotenie plnenia uložených úloh,
c) prerokovanie zabezpečenia plnenia úloh na ďalšie obdobie,
d) prerokovanie aktuálnych otázok na pracovisku.

Článok 14

Národné biatlonové centrum Osrblie
Samostatnou organizačnou jednotkou, bez právnej subjektivity, v štruktúre SZB je
Národné biatlonové centrum Osrblie (NBC).
1. P SZB schvaľuje personálne obsadenie NBC.
2. Ekonomicky je NBC súčasťou ekonomiky SZB, ako samostatné hospodárske.
stredisko.
3. Hlavnými úlohami NBC sú:
a) vytvorenie rovnakých tréningových podmienok pre všetkých členov SZB,
b) efektívne využívanie areálu na tréningovú, súťažnú a prípravnú činnosť
biatlonistov,
c) organizovanie športových podujatí v rámci SZB,
d) organizovanie komerčných športových, spoločenských a kultúrnych podujatí
v areáli.
4. Riaditeľ NBC, ktorého menuje P SZB, zodpovedá za:
a) plynulú prevádzku areálu a jeho priebežnú údržbu,
b) prípravu a technické zabezpečenie medzinárodných podujatí, organizovaných
v areáli,
c) prípravu a organizovanie podujatí SZB podľa poverenia P SZB,
d) zabezpečenie komerčných podujatí organizovaných v areáli,
e) vyhľadávanie sponzorov, spolupracujúcich organizácií a podporovateľov.

Článok 15

Služobné cesty
1. Služobné cesty funkcionárov a pracovníkov SZB sa uskutočňujú v záujme
plnenia úloh vtedy, keď okolnosti vyžadujú osobné prerokovanie príslušných
otázok, alebo osobnú účasť na rokovaní alebo inom podujatí. Pri tom je nutné
dbať na maximálnu hospodárnosť. Služobné cesty SZB schvaľuje P SZB,
prezident SZB a generálny sekretár SZB v rámci svojich právomocí.
2. Pred každou služobnou cestou musí byť vystavený cestovný príkaz, podpísaný
osobou oprávnenou na povolenie služobnej cesty.
3. Po ukončení služobnej cesty, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní musí ten, kto
absolvoval služobnú cestu podať správu o jej výsledkoch tomu, kto ju povolil.

Článok 16

Vypracovanie písomných materiálov
1. Písomné materiály predkladané na rokovanie P SZB musia obsahovať:
a) dôvod spracovania materiálu,
b) vlastný predkladaný materiál (obsah),
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c) návrh uznesenia,
d) rozsah platnosti, nadobudnutia účinnosti a informáciu o tom, ktoré predpisy
alebo vlastné rozhodnutia, normy sa tým menia, dopĺňajú, alebo rušia (ak tieto
okolnosti nie sú uvedené priamo v obsahu materiálu),
e) predpokladané finančné náklady, ak ide o materiál týkajúci sa organizovania
akcie, alebo iného postupu, ktoré si vyžaduje finančné krytie z prostriedkov
SZB,
f) meno spracovateľa (-ľov) a predkladateľa materiálu.
2. Administratívne práce spojené s opisom, rozmnožovaním a doručením týchto
materiálov zabezpečuje sekretariát SZB.
3. Materiál určený na prerokovanie P SZB sa vyhotovuje v potrebnom počte.
4. Členom P SZB, KRK SZB a prípadne ďalším prizvaným na rokovanie, sa
písomný materiál doručuje s pozvánkou na zasadnutie.

HLAVA IV.

Vypracovanie, schvaľovanie a vydávanie smerníc,
zásad a iných záväzných pokynov SZB
Článok 17
1. Návrh zásad, smerníc a iných záväzných pokynov (ďalej iba interných smerníc)
vypracovávajú za oblasť svojej pôsobnosti odborné komisie a sekretariát SZB
(ďalej iba spracovatelia).
2. Ak sa návrh interných smerníc obsahovo dotýka alebo zasahuje do pôsobnosti
viacerých odborností, tieto vypracujú návrh spoločne.
3. Návrh interných smerníc spracovatelia predložia na pripomienkové konanie
ostatným odborným komisiám s uvedením lehoty na odovzdanie pripomienok. Po
obdržaní pripomienok rozhodnú, či ich zapracujú do návrhu. Dôvod
neakceptovania pripomienok oznámia tomu, kto ich podal. Následne nimi
navrhované znenie predložia spracovatelia na prerokovanie P SZB. Súčasne
oznámia kedy a komu návrh doručili na pripomienkové konanie a od koho v
stanovenej lehote pripomienky obdržali.
4. Interné smernice schvaľuje P SZB.
5. Spracovateľ po ich schválení je povinný zabezpečiť konečnú obsahovú a
gramatickú úpravu. Opísanie, rozmnoženie a doručenie určeným adresátom
zabezpečí sekretariát SZB.
5. Interné smernice musia obsahovať (spravidla na prvej strane):
a) názov orgánu, ktorý ich vydal,
b) názov zásad, smerníc a iných záväzných pokynov,
c) poradové (alebo spisové) číslo,
d) dátum ich schválenia príslušným orgánom,
e) dátum ich účinnosti.
6. Interné normy sa doručujú:
a) členom P SZB,
b) členom KRK SZB,
c) viceprezidentom odborných komisií SZB,
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d) všetkým klubom biatlonu v SR,
e) ďalším osobám určeným na ich zabezpečenie alebo ktorých záujmov sa
dotýkajú.
7. Sekretariát SZB vedie evidenciu vydaných interných smerníc a vydáva ich
prehľad.

HLAVA V.

Podpisovanie písomností
Článok 18
1. Prezident SZB podpisuje:
a) písomnosti adresované IBU, zahraničným biatlonovým organizáciám,
Slovenskému olympijskému výboru, štátnym orgánom SR a ostatným
republikovým orgánom a organizáciám
b) zmluvy a dohody uzatvorené SZB a orgánmi štátnej správy a ostatnými
republikovými orgánmi a organizáciami a reklamné zmluvy
c) podpisuje zmluvy so športovcami a trénermi
d) čestné uznania a vyznamenania SZB a návrhy na ich udelenie inými orgánmi
e) rozhodnutia, týkajúce sa pracovných a platových otázok pracovníkov SZB
f) príkazy na služobné cesty viceprezidentov a generálneho sekretára SZB
g) ostatné písomnosti, ktoré si na podpis vyhradí
h) prezident môže svoje právo podpisu niektorých písomností delegovať
viceprezidentom a generálnemu sekretárovi SZB
2. Viceprezidenti SZB podpisujú najmä:
a) všetky písomnosti majúce priamy vzťah k činnosti, ktorú bezprostredne riadia
a ktoré nepatria do práva podpisu prezidentovi SZB, generálnemu sekretárovi
SZB alebo viceprezidentom odborných komisií SZB
b) písomnosti, na podpis ktorých ich zmocnil prezident SZB
c) viceprezidenti SZB svoje právo podpisu niektorých dokumentov môžu
delegovať generálnemu sekretárovi a viceprezidentom odborných komisií SZB
3. Generálny sekretár SZB podpisuje najmä:
a) bankové doklady z vyúčtovania ciest a materiálu podľa schváleného vzoru,
b) všetky ostatné písomnosti, ktoré nie sú vyhradené na podpis prezidentovi,
viceprezidentom, ich odborných komisií SZB, a ktoré mu vyplývajú
z uznesenia P SZB,
c) všetky písomnosti, na ktoré ho zmocnil prezident SZB
d) generálny sekretár SZB svoje právo podpisu niektorých písomností môže
delegovať viceprezidentom odborných komisií SZB a pracovníkom
sekretariátu SZB
4. Viceprezidenti odborných komisií SZB podpisujú najmä:
a) pozvánky na zasadnutia komisie
b) rozhodnutia odbornej komisie
c) delegovanie za oblasť svojej činnosti na športové podujatie podľa
schválených zásad
d) pozvánky na semináre a školenia organizované ich odbornou komisiou
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e) viceprezidenti komisií môžu svoje právo podpisu delegovať pracovníkom
sekretariátu, ktorí písomnú agendu komisie spracovávajú.
5. Podpisovanie účtovných, hospodárskych dokladov sa riadi všeobecne platnými
predpismi a smernicami.

HLAVA VI.

Kontrolná činnosť
Článok 19
1. KRK SZB sa riadi vo svojej činnosti vlastným štatútom, schváleným Valným
zhromaždením SZB.
2. KRK SZB plní ďalšie úlohy, o splnenie ktorých ju požiada P SZB.
3. Kontrolná činnosť funkcionárov a pracovníkov SZB nenahradzuje kontrolnú
činnosť KRK SZB.

HLAVA VII.

Záverečné ustanovenia
Organizačný poriadok Slovenského zväzu biatlonu bol schválený dňa 30.11.2002,
posledná úprava bola schválená P SZB dňa 26.10.2018.
Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia P SZB.

Mgr. Tomáš Fusko
prezident SZB
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ŠTATÚT
Komisie Veteránov Slovenského zväzu biatlonu
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Komisia Veteránov (KV) bola zriadená Viceprezidentom pre organizovanie ďalšej činnosti
zväzu a činnosti klubov dňa 26. 10. 2018.
Článok II.
Štruktúra Komisie Veteránov SZB
1. Komisia má päť členov.
Článok III.
Predmet činnosti Komisie Veteránov SZB
1. tvorí a predkladá nominačné kritériá pre účasť na medzinárodných podujatiach veteránov v
spolupráci s trénermi RD,
2. navrhuje rozsah medzinárodných podujatí a účasť na nich,
3. navrhuje a predkladá rozpočet na sezónu pre zabezpečenie účasti športovcov na
medzinárodných pretekoch,
4. organizuje stretnutia veteránov biatlonu v spolupráci so sekretariátom SZB
5. navrhuje vyznamenania.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Komisia Veteránov sa pri svojej činnosti riadi Stanovami SZB, uzneseniami VZ SZB,
P-SZB a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Štatút Komisie Veteránov bol schválený P-SZB dňa 26.10.2018.
V Banskej Bystrici dňa:
Dátum: .....................................................

Dátum: ................................................

Podpis: ......................................................

Podpis: ...............................................

Prezident SZB
Viceprezident SZB pre organizovanie
ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov

ŠTATÚT
Komisie Letného biatlonu Slovenského zväzu biatlonu
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Komisia Letného biatlonu (KLB) bola zriadená Viceprezidentom pre organizovanie ďalšej
činnosti zväzu a činnosti klubov dňa 26. 10. 2018.
Článok II.
Štruktúra Komisie Letného biatlonu SZB
1. Komisia má päť členov.
Článok III.
Predmet činnosti Komisie Letného biatlonu SZB
1. tvorí a predkladá nominačné kritériá pre účasť na medzinárodných podujatiach v letnom
biatlone (kros a kolieskové lyže) v spolupráci s trénermi RD a TMK,
2. navrhuje rozsah medzinárodných podujatí a účasť na nich,
3. eviduje zmeny v oblasti letného biatlonu a informuje o nich TMK a P-SZB
4. podieľa sa na tvorbe každoročnej smernice pre letnú biatlonovú sezónu
5. navrhuje a predkladá rozpočet na letnú sezónu pre zabezpečenie účasti športovcov na
medzinárodných pretekoch,
6. tvorí a predkladá koncepcie a smerovania letného biatlonu,
7. spolupracuje pri zostavovaní kalendára súťaží letného biatlonu na národnej aj medzinárodnej
úrovni,
8. spolupracuje pri zmenách vekových kritérií a disciplín letného biatlonu.
9. navrhuje vyznamenania.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Komisia Letného biatlonu sa pri svojej činnosti riadi Stanovami SZB, uzneseniami VZ SZB,
P-SZB a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Štatút Komisie Letného biatlonu bol schválený P-SZB dňa 26.10.2018.
V Banskej Bystrici dňa:
Dátum: .....................................................

Dátum: ................................................

Podpis: ......................................................

Podpis: ...............................................

Prezident SZB
Viceprezident SZB pre organizovanie
ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov

ŠTATÚT
Komisie mládeže Slovenského zväzu biatlonu
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Komisia mládeže (ďalej len KM) Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len SZB) bola zriadená
na základe Stanov SZB, schválených Valným zhromaždením SZB, ktoré sa uskutočnilo
v Banskej Bystrici 28. apríla 2018
Článok II.
Zloženie a štruktúra KM SZB
1. KM je zložená z predsedu a ostatných členov.
2. Predseda KM je viceprezident pre mládež SZB, ktorý zastupuje KM navonok.
3. Predseda KM zvoláva a riadi rokovanie KM, navrhuje program rokovaní, vymenováva
a odvoláva členov KM a dohliada na dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti
a dôvernosti.
4. KM pozostáva z minimálne 3 členov.
5. Člen KM zodpovedá za riadne a včasné vypracovanie stanoviska k žiadosti, ktorá mu bola
pridelená na posúdenie.
6. Člen KM sa zúčastňuje na zasadnutiach KM a pri hlasovaní má právo na jeden hlas. Pri
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu KM. O forme hlasovania (verejne,
elektronickou poštou) rozhoduje predseda KM.
7. Na zasadnutia KM sú podľa potreby prizvaní aj pozorovatelia, odborní poradcovia,
zástupcovia klubov alebo útvarov talentovanej mládeže SZB bez hlasovacieho práva.
8. KM prijíma rozhodnutia na zasadnutí aj formou elektronickej pošty, KM je
uznášaniaschopná a jej rozhodnutie je platné pri hlasovaní nadpolovičnej väčšiny členov.

Článok III.
Úlohy KM SZB
1. Sleduje a usmerňuje biatlon v mládežníckych kategóriách.
2. Spracuje koncepciu rozvoja a práce mládežníckeho športu a jej interpretáciu v rámci štruktúr
SZB.
3. Organizuje a zabezpečuje pravidelné sledovanie a testovanie mládeže.
4. Vedie evidenciu športovcov zaradených do ÚTM a spracováva hodnotenie ich výkonnosti.
5. Na základe dosiahnutých výsledkov navrhuje a prehodnocuje zaradenie talentovaných
športovcov do útvarov talentovanej mládeže v jednoročnom cykle a navrhuje zmeny.
6. Spracováva návrh požiadaviek na nákup a prerozdelenie zbraní, streliva a ostatného
materiálu pre talentovanú mládež.
7. Spracováva podklady pre odborné komisie SZB v oblasti organizačného a materiálnotechnického zabezpečenia mládeže.

8. Spolupracuje s ŠTK pri zostavovaní ročného kalendára športových akcií.
9. Spolupracuje s ostanými odbornými komisiami pri určovaní rozvoja biatlonových disciplín
a vytváraní nového formátu súťaží v zmysle hesla „šport pre všetkých“.

Článok IV.
Zvolávanie rokovania KM SZB
1. KM zasadá podľa potreby, najmenej štyri krát za rok.
2. Oznámenie o termíne a mieste zasadnutia KM je potrebné doručiť členom komisie
elektronickou poštou najmenej 7 dní pred zasadnutím komisie.
3. Súčasné členstvo osoby vo viacerých odborných komisiách SZB nie je vylúčené za
predpokladu, že osoba môže zvládnuť plnenie úloh v jednotlivých komisiách v požadovanej
kvalite.

Článok V.
Zápisnica z rokovania KM
1. Zápisnice a ďalšie dokumenty z rokovaní KM vyhotovuje a archivuje predseda alebo
osoba ním poverená.
2. Zápisnicu podpisuje predseda KM a overujú členovia KM.
3. Zápisnica z rokovania KM je zaslaná členom KM.
4. Predseda KM informuje ostatné orgány SZB o výsledkoch rokovaní a uznesenia KM
predkladá Prezídiu SZB.
Článok VI.
Záverečné a spoločné ustanovenia
1. KM sa pri svojej činnosti riadi stanovami SZB, uzneseniami Valného zhromaždenia SZB a
Prezídia SZB.
2. Uznesenia KM vydané v rámci jej právomocí sú záväzné pre členov KM, zamestnancov
SZB a po schválení Prezídiom SZB aj pre členskú základňu SZB.
3. Uznesenie KM nadobúda platnosť dňom jej schválenia.
4. Ak KM neprijme uznesenie, príslušný bod sa opätovne prerokuje. Komisia postupuje podľa
tohto odseku opakovane, kým neprijme k bodu programu uznesenie. Komisia rokovanie
preruší do najbližšieho zasadnutia, ak ani jedno z navrhnutých uznesení nie je prijaté alebo
ak komisia prestane byť uznášaniaschopná.
5. Zmeny tohto štatútu musia byť vykonané písomnou formou, musia byť prijaté uznesením
KM, podpísané predsedom KM a schválené Prezídiom SZB.
6. Návrh na zmenu Štatútu KM predkladá na Prezídium SZB predseda KM alebo vybraný člen
KM.
7. Štatút je platný a účinný odo dňa jeho schválenia Prezídiom SZB.

Štatút Komisie mládeže SZB bol schválený na zasadnutí prezídia SZB.

V Banskej Bystrici dňa: 26.10.2018
Dátum: .....................................................

Dátum: ................................................

Podpis: ......................................................

Podpis: ...............................................

Prezident SZB

Viceprezident SZB pre Mládež

ŠTATÚT
Trénersko-metodickej komisieSlovenského zväzu biatlonu
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Štatút Trénersko-metodickej komisie SZB (ďalej len TMK SZB) upravuje poslanie a základné
úlohy, zloženie, zvolávanie a spôsob rokovaní, prijímanie a vedenie dokumentácie komisie.
2. TMK SZB plní úlohy v pôsobnosti Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len SZB) v oblasti
metodickej na základe úloh stanovených Stanovami SZB, VZ SZB, P SZB, prezidenta SZB,
viceprezidenta SZB pre ŠŠR.
3. Vo svojej činnosti TMK SZB spolupracuje najmä s odbornými komisiami SZB
a sekretariátom SZB.
4. TMK je zriadená na základe platných Stanov SZB čl. 10.4.

Článok II.
Zodpovednosť TMK SZB
1. TMK SZB riadi Viceprezident SZB pre ŠŠR.
2. Pri svojej činnosti sa TMK SZB riadi zákonom 440/2015 z. z („Zákon o športe“),
Stanovami SZB, Organizačným poriadkom SZB, zápismi P SZB a Štatútom TMK SZB.
3. TMK SZB spracováva na zasadnutie P SZB jeden krát ročne písomnú správu o svojej
činnosti.

Článok III.
Hlavné úlohy TMK SZB
1. Oponuje a P SZB predkladá na schválenie krátkodobé i dlhodobé plány a ich vyhodnotenia
športovej prípravy RD pre jednotlivé cykly (OH,MS,ME). Spracovanie predmetných
dokumentov je povinnosťou jednotlivých trénerov RD.
2. Viceprezidentovi SZB pre ŠŠR navrhuje zodpovedných trénerov reprezentačných družstiev
SR na jednotlivé obdobia a zloženie reprezentačných družstiev na jednotlivé obdobia
olympijského cyklu vrátane členov realizačných tímov.
3. Viceprezidentovi SZB pre ŠŠR navrhuje nominačné kritériá pre štátnu športovú
reprezentáciu.
4. Pravidelne vyhodnocuje prehľady výkonnosti v jednotlivých disciplínach a kategóriách
podľa zaužívanej metodiky SZB (časová strata reprezentanta na priemer najlepšej prvej
päťky jednotlivých pretekov).
5. Spolupracuje s KM SZB pri metodickom zabezpečení činnosti ÚTM SZB.
6. Spolupracuje s KM pri zabezpečovaní nadväznosti mládežníckych kategórií na prechod do
vyšších vekových kategórií.

7. Spolupracuje s ŠTK pri tvorbe systému súťaží v nadväznosti na potreby reprezentácie.
8. V spolupráci s akreditovanými zariadeniami a sekretariátom SZB zabezpečuje školenia
a periodické preškolenia trénerov I. až V. kvalifikačného stupňa.
9. Sleduje domáci, zahraničný výskum v oblasti športovej prípravy a koordinuje vedeckú
činnosť v rámci pôsobnosti SZB.

Článok IV.
Zloženie TMK SZB
1. TMK SZB je zložená z predsedu a členov komisie.
2. Členom TMK SZB je viceprezident SZB pre mládež.
3. Predsedom TMK SZB môže byť aj viceprezident SZB pre ŠŠR.
4. Návrh na vytvorenie TMK SZB a jej zloženie predkladá P SZB Viceprezident SZB pre ŠŠR.
5. Členmi TMK SZB môžu byť aj osoby, ktoré nie sú členmi SZB.
6. TMK SZB môže utvárať na plnenie úloh v jednotlivých oblastiach svojej činnosti pracovné
skupiny a subkomisie zložené na princípe odbornosti, ktorej členmi môžu byť aj osoby,
ktoré nie sú členmi SZB. Predseda takejto subkomisie je vždy členom TMK SZB. Zloženie
členov subkomisie schvaľuje Viceprezident SZB pre ŠŠR.

Článok V.
Voľba a odvolanie členov TMK
1. Členov TMK SZB volí a odvoláva P SZB na návrh Viceprezidenta SZB pre ŠŠR.
2. Členmi TMK SZB môžu byť len bezúhonní občania SR. V prípade straty bezúhonnosti počas
členstva v komisii, je člen TMK SZB povinný túto skutočnosť oznámiť predsedovi TMK SZB.

Článok VI.
Práva a povinnosti členov TMK SZB
1.

Predseda TMK SZB:

a) riadi rokovanie komisie, v jeho neprítomnosti riadi rokovanie poverený člen TMK SZB,
b) zodpovedá za organizáciu a obsahovú prípravu rokovania TMK SZB,
c) zodpovedá za vyhotovenie písomného zápisu z rokovania, ktorý je po schválení povinný
rozposlať členom TMK SZB,
d) je povinný viesť agendu TMK SZB,
e) je povinný zaslať schválenú agendu TMK SZB generálnemu sekretárovi SZB na uverejnenie
v internetovej stránke SZB,
f) prezídiu SZB predkladá písomnú správu o činnosti TMK SZB,
g) po zániku funkcie je povinný odovzdať novému predsedovi TMK SZB agendu TMK SZB.
2.

Členovia TMK SZB:

a) sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí TMK SZB,

b) majú právo a povinnosť oboznámiť sa s obsahom predkladaných materiálov tak, aby mohli
zaujať kvalifikované stanovisko a predkladať svoje návrhy a pripomienky,
c) sú povinný dodržiavať Stanovy SZB, športové normy, príslušné rozhodnutia orgánov SZB
a rešpektovať zásady športovej etiky a etického kódexu SZB,
d) dodržujú pri výkone svojej funkcie zásadu odbornosti, mlčanlivosti, objektívnosti,
nezávislosti, vykonávajú svoju funkciu v prospech biatlonu,
e) v záležitostiach klubu, ktorého sú členmi zachovávajú nestrannosť.
3. Členom TMK SZB sa pri osobnej účasti na zasadnutú TMK SZB , alebo pri plnení úloh mimo
mesta trvalého bydliska poskytuje cestovné a stravné podľa internej Smernice SZB
o cestovných náhradách.
4. Sekretariát SZB eviduje e-mailové adresy členov TMK SZB pre potreby činnosti TMK SZB.
5. Predseda a členovia TMK SZB vykonávajú svoju funkciu ako čestnú, bez nároku na
odmenu.
6. V mimoriadnych prípadoch môže P SZB na návrh Viceprezidenta SZB pre ŠŠR rozhodnúť
o udelení odmeny členovi komisie, ktorý sa podieľal na plnení náročnej, alebo dôležitej
úlohy.
Článok VII.
Funkčné obdobie TMK SZB
1. Funkčné obdobie členov TMK SZB je spravidla štvorročné.
2. Člen komisie sa môže vzdať svojej funkcie aj pred skončením funkčného obdobia
písomným oznámením doručeným Viceprezidentovi SZB pre ŠŠR, o čom je informovaný aj
GS SZB.
3. Funkčné obdobie predsedu a člena TMK SZB začína plynúť odo dňa ich schválenia P SZB.
4. V prípade uvoľnenia miesta člena TMK SZB môže člena TMK SZB kooptovať P SZB na návrh
viceprezidenta SZB pre ŠŠR.
Článok VIII.
Rokovanie TMK SZB
1. TMK SZB zasadá minimálne tri krát ročne. O nutnosti zvolať zasadnutie TMK SZB rozhoduje
predseda TMK SZB.
2. Pozvánka a agenda zasadnutia musí byť členom TMK zaslaná e-mailom najneskôr do 7 dní
od plánovaného zasadnutia TMK SZB.
3. Rokovania TMK SZB sa konajú pravidelne v priestoroch SZB, v prípade potreby sa môže
výjazdové rokovanie uskutočniť aj na inom, vopred oznámenom mieste. Miesto
výjazdového zasadnutia musí schváliť GS SZB.

Článok IX.
Prijímanie záverov komisie

1. Právoplatné rozhodnutia TMK SZB vydané v rámci právomoci a kompetencií sú pre
všetkých členov komisie záväzné
2. TMK SZB je uznášania schopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov,
pričom rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade
rovnosti rozhoduje hlas predsedu TMK SZB.
3. Členovia TMK SZB s právom hlasovať sú: predseda TMK SZB a členovia TMK SZB.
4. Rozhodnutie TMK SZB sa dotknutým účastníkom oznamuje spôsobom primeraným druhu
a závažnosti prijatého rozhodnutia.

Článok X.
Záverečné a spoločné ustanovenia
1. Ustanovenia štatútu alebo ich časti, ktoré sa dostanú do zásadného rozporu so Stanovami
SZB, alebo organizačným poriadkom SZB sú neplatné.
2. Štatút TMK SZB a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu P SZB.
3. Návrh na zmenu štatútu predkladá P SZB Viceprezident SZB pre ŠŠR, člen prezídia SZB
alebo GS SZB na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu člena TMK SZB.
4. Pri každej zmene štatútu sa spracuje aj nové, úplné znenie štatútu, ktoré bude schválené
spolu so zmenou štatútu a následne bude zmena a úplné znenie zverejnené na
internetovej stránke SZB.
5. Štatút TMK SZB je platný odo dňa jeho schválenia P SZB.
6. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa ruší štatút TMK SZB, ktorý bol platný
pred jeho účinnosťou.
Štatút TMK SZB bol schválený na zasadnutí Prezídia SZB dňa ...........................

V Banskej Bystrici dňa:
Dátum: .....................................................

Dátum:....................................................

Podpis: ......................................................

Podpis: ...................................................

Prezident SZB

Viceprezident SZB pre ŠŠR

ŠTATÚT
Hospodárskej komisie Slovenského zväzu biatlonu
ďalej len “HKSZB“
Článok I. Úvodné ustanovenie
1. Hospodárska komisia (ďalej len HKSZB) Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len SZB)
bola zriadená na základe Stanov SZB, schválených Mimoriadnym valným zhromaždením
SZB, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 30. apríla 2016.
Článok II. Štruktúra a činnosť HK SZB
1. HKSZB má minimálne 3 členov.
2. Predsedom HKSZB je viceprezident pre ekonomiku a marketing SZB, zvolený Valným
zhromaždením SZB.
3. Pri hlasovaní má každý člen HKSZB jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedu HKSZB.
4. HKSZB prijíma rozhodnutia na zasadnutí alebo korešpondenčne. Rozhodnutie je platné
po hlasovaní nadpolovičnej väčšiny členov.
5. Na zasadnutie komisie môže byť prizvaný aj iný člen SZB, alebo aj nečlen SZB, ako
odborný poradca, určený na presne vymedzené úlohy, ktoré nie sú v rozpore so stanovami
SZB
6. HKSZB zasadá podľa potreby, minimálne však 2-krát ročne.
7. Unesenia HK sú záväzné pre jej členov, zamestnancov SZB a po schválení Prezídiom
SZB aj pre členskú základňu SZB.
Článok III.
Úlohy HK SZB
1. Tvorí zásady hospodárenia SZB a kontroluje ich plnenie.
2. Tvorí ročný finančný plán SZB a kontroluje jeho plnenie.
3. Podľa potreby tvorí dlhodobé finančné plány, resp. investičné plány SZB a kontroluje ich
plnenie.
4. Koordinuje činnosť obchodných spoločností SZB Vyhodnocuje správu o hospodárení
obchodných spoločnosti s podielom SZB na ich imaní väčšom ako 25 %.
5. Navrhuje spôsob platenia členských príspevkov.
4. Podieľa sa na kontrole účelnosti vynaložených finančných prostriedkov SZB a to vo
vzťahu k štátnym a iným dotáciám a iným účelovo viazaným príjmom.
5. Podieľa sa na kontrole nakladania s majetkom SZB.

Článok IV.
HK predkladá orgánom SZB
1. Správu o hospodárení SZB za uplynulé rozpočtové obdobie.
2. Finančný plán SZB na aktuálne rozpočtové obdobie.
3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom SZB.
4. Návrhy na zriadenie obchodných spoločností SZB, správy o ich hospodárení a finančné
plány.
5. Návrh na výšku členských príspevkov.
6. Výsledky plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenie VZ SZB a P-SZB.
Článok V.
HK SZB pri svojej činnosti úzko spolupracuje
1. so zamestnancami SZB,
2. s kontrolórom SZB,
3. s KRK SZB.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. HK sa pri svojej činnosti riadi Stanovami SZB, uzneseniami VZ SZB a P-SZB a platným
právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Štatút Hospodárskej komisie SZB bol schválený na zasadnutí prezídia SZB .........
decembra 2016.

V Banskej Bystrici dňa:
Dátum: .....................................................

Dátum: ................................................

Podpis: ......................................................

Podpis: ...............................................

Prezident SZB

Viceprezident SZB pre EaM

Slovenský zväz biatlonu občianske združenie
Sídlo: Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 25 656 743

SMERNICA O
PREROZDEĽOVANÍ FINANCIÍ
PRE CTM

Kritériá:
I. Odmena sa poskytuje len za jedno a to najhodnotnejšie dosiahnuté umiestnenie v
zimnej sezóne.
Tabuľka č.1 určuje hodnotu v bodoch za jednotlivé výsledky ktoré budú prideľované každému
športovcovi počas celej zimnej sezóny. Minimálna garancia pre každého športovca zaradeného do
CTM je 300 eur. Po ukončení zimnej sezóny, vyhodnotení a schválení zaradených do CTM bude
podľa tabuľky vypočítaná hodnota jedného bodu a následne prerozdelená celková dotácia.

II. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SMERNICE
Túto smernicu schválilo Prezídium SZB na svojom zasadnutí dňa.2018 a nadobúda účinnosť
dňom schválenia uznesenia prezídia SZB.
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Slovenský zväz biatlonu občianske združenie
Sídlo: Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 25 656 743

SMERNICA PRE ZARADENÝCH
DO SOCIÁLNEHO PROGRAMU
Kritériá:

I. Odmena sa poskytuje len za jedno a to najhodnotnejšie dosiahnuté umiestnenie v
zimnej sezóne.
Tabuľka č.1 určuje hodnotu v bodoch za jednotlivé výsledky ktoré budú prideľované každému
športovcovi počas celej zimnej sezóny.
Minimálna garancia pre každého športovca zaradeného do Soc. Programu je 200 eur mesačne t.j.
2400 eur ročne. Pre výpočet navýšenia odmeny sa bude počítať s priemernou odmenou 250 eur
pre každého zaradeného mesačne t.j. 3000 eur ročne. Po ukončení zimnej sezóny jej
vyhodnotení a schválení športovcov zaradených do Soc. Programu, bude podľa tabuľky
vypočítaná hodnota jedného bodu a následne prerozdelená celková dotácia.
príklad:
počet zaradených - 3 športovci - VM, MB, RV.
dosiahnuté naj. výsledky -VM- 10. miesto MSJaK, MB 41. miesto MSJaK, RV 20. miesto MSJaK
pridelené financie pre Soc. Program od SZB 3x 3000 eur. t.j. 250 eur mesačne (priemerne)
minimálna garancia 2400 eur ročne. t.j. 200 eur mesačne.
získané body podľa tabuľky. VM- 44 b. , MB- 14 b. , RV- 34 b.
po prepočítaní hodnoty bodu získali športovci finančné ohodnotenia (mesačne)
VM- 310 eur
MB- 240 eur
RV- 200 eur

II. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SMERNICE
Túto smernicu schválilo Prezídium SZB na svojom zasadnutí dňa.2018 a nadobúda účinnosť
dňom schválenia uznesenia prezídia SZB.
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Slovenský zväz biatlonu občianske združenie
Sídlo: Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 25 656 743

SMERNICA PRE ZARADENÝCH
DO ZCPM
Kritériá:
I.Účelový príspevok sa poskytuje len za jedno a to najhodnotnejšie dosiahnuté umiestnenie v
zimnej sezóne.
Tabuľka č.1 určuje hodnotu v bodoch za jednotlivé výsledky, ktoré budú prideľované každému
športovcovi počas celej zimnej sezóny.
Minimálna garancia je určená prezídiom SZB pred začiatkom každej sezóny.
Pre sezónu 2019- 2020 je minimálna garancia pre každého športovca zaradeného do ZCPM 200
eur mesačne t.j. 2400 eur ročne. Pre výpočet navýšenia účelového príspevku sa bude počítať s
priemernou hodnotou 250 eur pre každého zaradeného mesačne t.j. 3000 eur ročne. Po
ukončení zimnej sezóny, jej vyhodnotení a schválení športovcov zaradených do ZCPM, bude
podľa tabuľky vypočítaná hodnota jedného bodu a následne prerozdelená celková dotácia.
Návrh zaradených do ZCPM predkladá TMK po skončení zimnej sezóny.

TŠ môžu byť vyradení zo ZCPM v prípade neplnenia výkonnostných cieľov, porušenia
morálnych zásad alebo nedodržania organizačných pokynov príslušného športového
odborníka.

II. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SMERNICE
Túto smernicu schválilo Prezídium SZB na svojom zasadnutí dňa 6.10.2018 a nadobúda účinnosť
dňom schválenia.
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METODICKÝ POKYN
k poskytnutiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov na refundáciu
oprávnených výdajov zriadeného Centra talentovanej mládeže ďalej
„CTM“ a klubov biatlonu ďalej len “KB“.
Sp.č. 201810001
Banská Bystrica, dňa 24.10.2018
Usmernenie podané Slovenským zväzom biatlonu, občianske združenie ďalej len “SZB“ pre
CTM a KB:
Definícia právneho základu a pojmov:
V zmysle a podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z. ďalej len “ZoŠ“
Oprávnené výdavky definícia:
Za oprávnené výdavky sa považujú úhrady oprávnených nákladov CTM a KB, alebo úhrady
oprávnených nákladov inej právnickej alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje
zabezpečenie športovej prípravy ďalej len “priamy realizátor“.
Uznané oprávnené výdavky v zmysle ZoŠ:
1., zabezpečenie tréningového procesu
2., zabezpečenie sústredení a výcvikových táborov
3., nájom športovej infraštruktúry
4., účasť na prípravných pretekoch a stretnutiach v SR a v zahraničí
5., pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy
6., poistenie liečebných nákladov
7., funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia
8., diagnostika
9., regenerácia a rehabilitácia
10., dopingová kontrola
11., športové oblečenie
12., športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičního charakteru,
ktoré bude používať výhradne športovec
13., osobné náklady športových odborníkov vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno – právního vzťahu, alebo zmluvne dohodnuté externé
zabezpečenie športových odborníkov.
14., zabezpečenie tréninkového partnera
15., preprava športového materiálu a náčinia
16., cestovné náhrady športovcov a realizačního tímu do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z.
z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

SZB má povinnosť v zmysle ZoŠ oprávnene prerozdeľovať finančné prostriedky žiadateľom o
refundáciu oprávnených nákladov teda CTM a KB.
Pričom SZB sa zaviazal použiť finančné prostriedky hospodárne, efektívne, účinne a účelne
v súlade s podmienkami stanovenými v ZoŠ.
Podľa ZoŠ sa za oprávnené požitie poskytnutých príspevkov od SZB pre CTM a KB považuje
bezhotovostný prevod finančných prostriedkov z bankového účtu za účelom úhrady
oprávnených nákladov a to na účet dodávateľa tovaru alebo služby, alebo na iný účet prijímateľa,
ak CTM a KB pred žiadaním refundácie oprávnených nákladov na bankový účet uhradil
z vlastných finančných prostriedkov výdavok na účel, alebo na účet priameho realizátora, ak
z vlastných prostriedkov uhradil výdavok na účel.
ZoŠ pripúšťa za oprávnené použitie refundácie nákladov aj hotovostnú platbu, ale len
v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu, ak nie je možné postupovať prevodom finančných
prostriedkov z bankového účtu.
SZB v zmysle ZoŠ refunduje oprávnené náklady CTM a KB na základe princípu hospodárnosti a
naplnenia požiadaviek účelnosti.
SZB na základe ZoŠ preberá novú definíciu odborníka športu a z hľadiska hospodárnosti
metodicky rieši tieto fyzické osoby a to tak, že po splnení podmienok zabezpečí potvrdenie o
odbornej spôsobilosti a tým umožní týmto fyzickým osobám vykonávať svoju činnosť formou
samostatne zárobkovo činných osôb ďalej len “SZČO“ okrem prípadov, keď uvedené fyzické
osoby nemôžu vykonávať činnosť formou SZČO, lebo im to neumožňuje zákonné opatrenie.
SZB je povinné v zmysle ZoŠ zabezpečiť pre uvedené fyzické osoby ich vzdelávanie a
zvyšovanie ich odbornej úrovne.
SZB metodicky rieši týmto pokynom dve základné oblasti refundácie oprávnených nákladov a to
refundácia nákladov na odborníka športu a refundácia nákladov na materiálno technické
zabezpečenie.

SZB teda pristupuje záväzne k administratívnej forme deklarovania
nároku na poskytnutie finančných prostriedkov na refundáciu
oprávnených nákladov, ktorou je Faktúra s povinnými prílohami a
doporučeným textom.

Definícia faktúry
Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo
elektronickej forme a spĺňa povinné náležitosti podľa zákona o DPH alebo zákona platného v
inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.
Za faktúru sa ďalej považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a
osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Najčastejšie sa stretávame s dobropismi a ťarchopismi,
ktoré musia vždy obsahovať číslo pôvodnej faktúry aby bolo jasné k čomu sa vzťahujú.
Každá faktúra musí odzrkadľovať skutočné dodanie tovaru alebo služby alebo refundáciu
tovarov a služieb čo sa chápe ako dohodnuté dodanie tovarov alebo služieb ako keby ich
dodávateľ sám uskutočnil. Dodávateľ tovaru alebo služby faktúrou žiada odplatu za zdaniteľné
obchody, ktoré uskutočnil. Pre prijímateľa tovaru alebo služby je faktúra dokladom, ktorý je
nevyhnutný na preukázanie vzniku nároku na odpočítanie dane z prijatého plnenia. Vo faktúre
musí byť uvedený zdaniteľný obchod, ktorý sa uskutočnil, a faktúra musí obsahovať všetky
požadované náležitosti.
Povinné náležitosti faktúry
Faktúra je jedným z najdôležitejších inštitútov v komunikácii medzi platiteľmi dane z pridanej
hodnoty. Je nutné si uvedomiť, že na účely zákona faktúra vymedzená vecne a nie formálne. To
znamená, že je nutné dodržať obsah faktúry definovaný v zákone, v opačnom prípade to môže
mať dopad na odpočítanie dane platiteľom v prípadoch, kedy sa vyžaduje faktúra.
Vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti zákona uvedené v §74 zákona o DPH. Z
pohľadu odberateľa je tiež potrebné dbať aby prijatá faktúra obsahovala všetky povinné údaje,
najmä pokiaľ si odberateľ z prijatej faktúry uplatňuje odpočet DPH.
Povinné náležitosti faktúry tak, ako ich definuje zákon
1) Poradové číslo faktúry. Číslovanie faktúr by malo byť chronologické, založené na jednej
alebo viacerých sériách čísel, vrátane alfanumerických znakov. Číslo faktúry sa uvádza v
kontrolnom výkaze k DPH vrátane všetkých znakov, okrem medzier.
2) Identifikačné údaje účastníkov obchodu (meno a priezvisko/názov zdaniteľnej osoby,
adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, bydliska alebo adresa miesta, kde sa
obvykle zdaniteľná osoba zdržiava). Je dôležité dbať na to aby sa identifikačné údaje uvedené na
faktúre zhodovali s údajmi v obchodnom registri.
3) IČ pre DPH (osôb identifikovaných pre DPH) pod ktorým bol tovar/služba dodaná. Toto sa
netýka osôb registrovaných pre DPH podľa §7 a §7a v prípade tuzemských plnení.
4) Dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá. Dátum
dodania nie je potrebné uvádzať v prípade, že sa zhoduje s dátumom vyhotovenia. Ak nie je

uvedený, za dátum dodania napr. na súhrnnej faktúre je považovaný dátum poslednej transakcie z
danej faktúry.
5) Dátum vyhotovenia faktúry.
6) Predmet fakturácie. Je veľmi dôležité, aby bolo na faktúre presne špecifikované o aký druh
tovaru alebo služby sa jedná.
7) Údaj o cene za mernú jednotku (jednotková cena) bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú
obsiahnuté v jednotkovej cene.
8) Uplatnenú sadzbu dane (10%, 20%) alebo oslobodenie od dane. Pri oslobodení sa uvedie
odkaz na zákon o dani z pridanej hodnoty alebo smernicu Rady 2006/112 /ES o spoločnom
systéme DPH v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“ (§ 28 –
42 a § 46 – 47 ZDPH). Napríklad v prípade oslobodenia od dane pri prenájme nehnuteľnosti, je
potrebné vo faktúre uviesť odkaz na §38 zákona o DPH.
9) Základ dane pre každú sadzbu dane. Uvádza sa v „rekapitulácii“ faktúry. Môže ísť o súčet
jednotkových cien bez DPH všetkých položiek tovarov a služieb, ktoré sú predmetom fakturácie
alebo o následný prepočet celkovej fakturovanej sumy na základ dane a daň. Je možné uvádzať
na jednej faktúre aj položky s rôznou sadbou dane.
10) Výšku DPH spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť. Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo
v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň (§ 69 ods. 5 ZDPH).
Výška DPH sa neuvádza pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a
použitom tovare. Základom dane pri predaji umeleckých diel, zberateľských predmetov,
starožitností a použitom tovare je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený
o daň.
11) Slovná informácia na faktúre v znení „úprava zdaňovania prirážky - použitý
tovar“ (resp. „umelecké diela“ alebo „zberateľské predmety a starožitnosti“), v závislosti od
tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava (§ 66 ZDPH):
12) Slovná informácia na faktúre v znení „úprava zdaňovania prirážky – cestovné
kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65 ZDPH,
13) Slovná informácia na faktúre v znení „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“ (§
68d ods. 4 ZDPH), ak sa uplatní osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za
dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d ZDPH:
•

ak takáto slovná informáciu na faktúre nie je uvedená, daňová povinnosť vznikne v
„bežnom“ režime podľa § 19 ZDPH,

•

platiteľ dane nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením slovnej informácie „daň sa
uplatňuje na základe prijatia platby“ (tzn. odberateľ nebude akceptovať takéto doplnenie a
dodávateľ si ho nemôže zákonne vynútiť).

14) Slovná informácia na faktúre v znení „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou
povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, napr.:
•

dodanie tovaru do IČŠ (§ 43 ZDPH),

•

dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu (§ 45 ZDPH),

•

dodanie služby do IČŠ s miestom dodania určeným podľa § 15 ZDPH alebo § 16 ZDPH
(daňová povinnosť vzniká odberateľovi podľa § 69 ods. 3, resp. § 69 ods. 2 ZDPH),

•

dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku (daňová povinnosť vzniká odberateľovi
podľa § 69 ods. 2 ZDPH) Je potrebné riadiť sa tým, čo je uvedené na faktúre a rozlišovať
dodanie tovaru v tuzemsku zahraničnou osobou a nadobudnutie tovaru z iného členského
štátu. V obidvoch prípadoch sa uplatňuje „samozdanenie“ ale v daňovom priznaní sa
transakcie uvádzajú na iných riadkoch.

•

tuzemský prenos daňovej povinnosti (daňová povinnosť vzniká odberateľovi podľa § 69
ods. 12 ZDPH) pri dodaní.

•

dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325/1 000 alebo vyššej
(daňová povinnosť vzniká odberateľovi podľa, § 69 ods. 10 ZDPH),

•

dodanie investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZDPH (vo forme prútu alebo tehly,
ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995/1000 a viac
platiteľom, ktorý využil možnosť zdaniť dodanie takéhoto investičného zlata podľa § 67
ods. 4 ZDPH daňová povinnosť vzniká odberateľovi podľa § 69 ods. 11 ZDPH),

15) Slovná informácia na faktúre v znení „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ,
ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa (§ 72 ods. 4 ZDPH). Zákon o
DPH povoľuje aby faktúru namiesto dodávateľa vystavil odberateľ alebo iná osoba, ale táto
informácia musí byť na faktúre uvedená. Dodávateľ sa však týmto nezbavuje zodpovednosti za
správnosť faktúry.
16) Údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku (§ 11 ods. 12 ZDPH – napr. osobný
automobil, ktorý nie je v prevádzke viac ako 6 mesiacov alebo nemá odjazdených viac ako 6 000
km), ak je automobil dodaný do IČŠ uvádza sa aj identifikačné číslo vozidla VIN, počet
najazdených kilometrov, dátum prvého uvedenia do prevádzky.

Odporúčané textové znenie v časti popisu nároku oprávnených nákladov:

„ Fakturujeme Vám refundáciu oprávnených nákladov za obdobie od ......... do ........ v zmysle
dohodnutých podmienok refundácie so Slovenským zväzom biatlonu, občianske združenie
a v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 354/2016 Z. z. a zákona č. 335/2017 Z. z.“
V časti položky faktúry minimálne dva riadky:
1. riadok položiek faktúry : refundácia oprávnených nákladov na športových odborníkov
2. riadok položiek faktúry: refundácia oprávnených nákladov na materiálno technické
zabezpečenie
Povinné prílohy fakturácie:
Fotokópie dokladov preukazujúcich nárok na refundáciu oprávnených nákladov:
- faktúr od dodávateľov s ich dokladom o úhrade
- dokladov z elektronickej registračnej pokladne teda potvrdenie o platbe v hotovosti
- vyúčtovanie cestovných náhrad na zákonom schválenom tlačive s deklaratórnymi podpismi
a popisom účelu jázd
- kúpnych zmlúv s dokladom o ich úhrade
- výplatných pások zamestnancov s dokladom o úhrade miezd a povinných odvodov
- iné

Vyhotovil:
Ing. Rastislav Málik, viceprezident SZB pre ekonomiku a marketing

…………………………………………………
Schválil:
Mgr. Tomáš Fusko, prezident SZB

………………………………………………..

1.1.1.1 ŠPECIFIKÁCIA
Zbrane používané v pretekoch musia spĺňať nasledovné kritériá:
a) Vzdialenosť medzi stredom hlavne a najnižším okrajom predpažbia, vrátane zásobníka a krytu spúšte
nesmie presiahnuť 120 140 mm.
b) Hrúbka pätky pažby, meraná od kolmice k osi hlavne nesmie prekročiť 40 mm.
c) Mieridlá nesmú mať žiadny optický systém a nesmú mať zväčšujúci účinok. Je tiež zakázané vkladať
pre tieto účely optické šošovky do oka. Je povolené mať polarizačné filtre.
Príloha č.1
Vo Vytrvalostných pretekoch mužov A v prípade nepriaznivých poveternostných a snehových podmienok môže byť dĺžka trate
zmenená na 15 km a prirážka bude 45“.
Vo Vytrvalostných pretekoch juniorov v prípade nepriaznivých poveternostných a snehových podmienok môže byť dĺžka trate
zmenená na 12,5 km a prirážka bude 45“.
Vo Vytrvalostných pretekoch žien A v prípade nepriaznivých poveternostných a snehových podmienok môže byť dĺžka trate
zmenená na 12,5 km a prirážka bude 45“.
Vo Vytrvalostných pretekoch junioriek v prípade nepriaznivých poveternostných a snehových podmienok môže byť dĺžka trate
zmenená na 10 km a prirážka bude 45“.
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Príloha č.1

Jednotlivé druhy pretekov

BIATLON
Disciplína
Kategória

vytrvalostné preteky
Trať

rýchlostné preteky

Okruh Streľba Prirážka

Trať

preteky s hromadným štartom

Okruh Streľba TK (m)

Trať

Okruh

Streľba TK (m)

stíhacie preteky
Trať

Okruh Streľba TK (m)

žiaci A 10-11 r.

3

1,5

-

-

2

1,0

-

-

2

1,0

-

-

2

1,0

-

-

žiačky A 10-11 r.

3

1,5

-

-

2

1,0

-

-

2

1,0

-

-

2

1,0

-

-

žiaci B 12-13 r.

4,5

1,5

LL

30"

3

1,0

LL

75

3

1,0

LL

75

3

1,0

LL

75

žiačky B 12-13 r.

4,5

1,5

LL

30"

3

1,0

LL

75

3

1,0

LL

75

3

1,0

LL

75

žiaci C 14-15 r.

6

2,0

LS

30"

4,5

1,5

LS

75

4,5

1,5

LS

75

4,5

1,5

LS

75

žiačky C 14-15 r.

6

2,0

LS

30"

4,5

1,5

LS

75

4,5

1,5

LS

75

4,5

1,5

LS

75

dorastenci A 16 r.

10

2,0

LSLS

45"

6

2,0

LS

150

7,5

1,5

LLSS

150

7,5

1,5

LLSS

150

dorastenky A 16 r.

7,5

1,5

LSLS

45"

6

2,0

LS

150

6

1,2

LLSS

150

6

1,2

LLSS

150

dorastenci B 17-19 r.

12,5

2,5

LSLS

45"

7,5

2,5

LS

150

10

2,0

LLSS

150

10

2,0

LLSS

150

dorastenky B 17-19 r.

10

2,0

LSLS

45"

6

2,0

LS

150

7,5

1,5

LLSS

150

7,5

1,5

LLSS

150

juniori 20-22 r.

15

3,0

LSLS

1´

10

3,3

LS

150

12,5

2,5

LLSS

150

12,5

2,5

LLSS

150

juniorky 20-22 r.

12,5

2,5

LSLS

1´

7,5

2,5

LS

150

10

2,0

LLSS

150

10

2,0

LLSS

150

muži A 23-39 r.

20

4,0

LSLS

1´

10

3,3

LS

150

15

3,0

LLSS

150

12,5

2,5

LLSS

150

ženy A 23-39 r.

15

3,0

LSLS

1´

7,5

2,5

LS

150

12,5

2,5

LLSS

150

10

2,0

LLSS

150

muži B 40-49 r.

10

2,0

LSLS

45"

6

2,0

LS

150

7,5

1,5

LLSS

150

7,5

1,5

LLSS

150

ženy B 40 a staršie

7,5

1,5

LSLS

45"

4,5

1,5

LS

150

6

1,2

LLSS

150

6

1,2

LLSS

150

muži C 50 a starší

10

2,0

LSLS

45"

6

2,0

LS

150

7,5

1,5

LLSS

150

7,5

1,5

LLSS

150

1000m ČIERNA
1200m FIALOVÁ

2000m ČERVENÁ
1500m ORANŽOVÁ

3000m ŽLTÁ
2500m ZELENÁ

4000m HNEDÁ
3333m MODRÁ

Vo Vytrvalostných pretekoch mužov A v prípade nepriaznivých poveternostných a snehových podmienok môže byť dĺžka trate zmenená na 15 km a prirážka bude 45“.
Vo Vytrvalostných pretekoch juniorov v prípade nepriaznivých poveternostných a snehových podmienok môže byť dĺžka trate zmenená na 12,5 km a prirážka bude 45“.
Vo Vytrvalostných pretekoch žien A v prípade nepriaznivých poveternostných a snehových podmienok môže byť dĺžka trate zmenená na 12,5 km a prirážka bude 45“.
Vo Vytrvalostných pretekoch junioriek v prípade nepriaznivých poveternostných a snehových podmienok môže byť dĺžka trate zmenená na 10 km a prirážka bude 45“.
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Jednotlivé druhy pretekov

BIATLON
Disciplína
Kategória

preteky štafiet

miešané štafety

superšprint finále

Trať

Okruh

Streľba

TK (m)

Trať

Okruh

Streľba

TK (m)

Trať

Okruh

Streľba

TK (m)

žiaci A 10-11 r.

3x2

1,0

-

-

2

1,0

-

-

2

1,0

-

-

žiačky A 10-11 r.

3x2

1,0

-

-

2

1,0

-

-

2

1,0

-

-

žiaci B 12-13 r.

3x3

1,0

LL

75

3

1,0

LL

75

3

1,0

LL

75

žiačky B 12-13 r.

3x3

1,0

LL

75

3

1,0

LL

75

3

1,0

LL

75

žiaci C 14-15 r.

3 x 4,5

1,5

LS

75

4,5

1,5

LS

75

3

1,0

LS

75

žiačky C 14-15 r.

3 x 4,5

1,5

LS

75

4,5

1,5

LS

75

3

1,0

LS

75

dorastenci A 16 r.

3 x 7,5

2,5

LS

150

7,5

2,5

LS

150

5

1,0

LLSS

150

dorastenky A 16 r.

3x6

2,0

LS

150

6

2,0

LS

150

5

1,0

LLSS

150

dorastenci B 17-19 r.

3 x 7,5

2,5

LS

150

7,5

2,5

LS

150

5

1,0

LLSS

150

dorastenky B 17-19 r.

3x6

2,0

LS

150

6

2,0

LS

150

5

1,0

LLSS

150

3 x 7,5

2,5

LS

150

7,5

2,5

LS

150

5

1,0

LLSS

150

juniorky 20-22 r.

3x6

2,0

LS

150

6

2,0

LS

150

5

1,0

LLSS

150

muži A 23-39 r.

4 x 7,5

2,5

LS

150

7,5

2,5

LS

150

5

1,0

LLSS

150

ženy A 23-39 r.

4x6

2,0

LS

150

6

2,0

LS

150

5

1,0

LLSS

150

muži B 40-49 r.

3 x 7,5

2,5

LS

150

7,5

2,5

LS

150

5

1,0

LLSS

150

ženy B 40 a staršie

3x6

2,0

LS

150

6

2,0

LS

150

5

1,0

LLSS

150

muži C 50 a starší

3 x 7,5

2,5

LS

150

7,5

2,5

LS

150

5

1,0

LLSS

150

1000m

2000m
1500m

ČERVENÁ
ORANŽOVÁ

juniori 20-22 r.

1000m ČIERNA
1200m FIALOVÁ

3000m
2500m

ŽLTÁ
ZELENÁ

4000m HNEDÁ
3333m MODRÁ
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BIATLON
Disciplína
Kategória

dvojčlenné štafety
Trať 1. člen Trať 2. člen Okruh

Streľba

TK (m)

Trať

Okruh

Streľba

TK (m)

0,5

-

-

2,5

0,5

-

-

žiaci A 10-11 r.

2

žiačky A 10-11 r.

2

2,52,5

0,5

-

-

2

0,5

-

-

žiaci B 12-13 r.

4

555

1,0

LL (2-krát)

50

5

1,0

LL (2-krát)

50

žiačky B 12-13 r.

4

555

1,0

LL (2-krát)

50

4

1,0

LL (2-krát)

50

žiaci C 14-15 r.

4

5

1,0

LS (2-krát)

50

5

1,0

LS (2-krát)

50

žiačky C 14-15 r.

4

5

1,0

LS (2-krát)

50

4

1,0

LS (2-krát)

50

dorastenci A 16 r.

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

dorastenky A 16 r.

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

6

1,5

LS (2-krát)

75

dorastenci B 17-19 r.

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

dorastenky B 17-19 r.

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

6

1,5

LS (2-krát)

75

juniori 20-22 r.

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

juniorky 20-22 r.

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

6

1,5

LS (2-krát)

75

muži A 23-39 r.

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

ženy A 23-39 r.

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

6

1,5

LS (2-krát)

75

muži B 40-49 r.

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

ženy B 40 a staršie

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

6

1,5

LS (2-krát)

75

muži C 50 a starší

6

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

7,5

1,5

LS (2-krát)

75

1000m

2 , 2,552,5

dvojčlenné miešané štafety

ČIERNA

1000m

1500m ORANŽOVÁ
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Jednotlivé druhy pretekov

LETNÝ BIATLON
Disciplína
Kategória

vytrvalostné preteky

rýchlostné preteky

preteky s hromadným štartom

stíhacie preteky

Trať

Streľba

Prirážka

Trať

Streľba

TK (m)

Trať

Streľba

TK (m)

Trať

Streľba

TK (m)

žiaci A 10-11 r.

1,5

L

30"

1

L

50

1

L

50

1

L

50

žiačky A 10-11 r.

1,5

L

30"

1

L

50

1

L

50

1

L

50

žiaci B 12-13 r.

2

LL

30"

1,5

LL

50

1,5

LL

50

1,5

LL

50

žiačky B 12-13 r.

2

LL

30"

1,5

LL

50

1,5

LL

50

1,5

LL

50

žiaci C 14-15 r.

3

LS

30"

2

LS

50

2

LS

50

2

LS

50

LS

30"

50

50

50

LS

70

LLSS

70

2
4

LS

30"

2
4

LS

LSLS

2
3

LS

dorastenci A 16 r.

2,5
4

LLSS

70

dorastenky A 16 r.

4

LSLS

30"

3

LS

70

4

LLSS

70

4

LLSS

70

dorastenci B 17-19 r.

6

LSLS

30"

4

LS

70

6

LLSS

70

6

LLSS

70

dorastenky B 17-19 r.

5

LSLS

30"

3

LS

70

5

LLSS

70

5

LLSS

70

juniori 20-22 r.

7

LSLS

30"

4

LS

70

6

LLSS

70

6

LLSS

70

juniorky 20-22 r.

6

LSLS

30"

3

LS

70

5

LLSS

70

5

LLSS

70

muži A 23-39 r.

7

LSLS

30"

4

LS

70

6

LLSS

70

6

LLSS

70

ženy A 23-39 r.

6

LSLS

30"

3

LS

70

5

LLSS

70

5

LLSS

70

muži B 40-49 r.

6

LSLS

30"

3

LS

70

5

LLSS

70

5

LLSS

70

ženy B 40 a staršie

4

LSLS

30"

2

LS

70

4

LLSS

70

4

LLSS

70

muži C 50 a starší

4

LSLS

30"

2

LS

70

4

LLSS

70

4

LLSS

70

žiačky C 14-15 r.
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Jednotlivé druhy pretekov

LETNÝ BIATLON

Trať

miešané štafety

Streľba TK (m) Trať Streľba TK (m)

dvojčlenné miešané
štafety

dvojčlenné štafety
Trať 1. člen

Trať 2. člen

Streľba

TK (m) Trať

Streľba

TK (m)

3x1
3x1

L
L

50
50

1
1

L
L

50
50

1

1,5

L (2-krát)

30

1,5

L (2-krát)

30

1

1,5

L (2-krát)

30

1

L (2-krát)

30

žiaci B 12-13 r.

3x1,5

LL

50

1,5

LL

50

2

2,5

LL (2-krát)

30

2,5

LL (2-krát)

30

žiačky B 12-13 r.

3x1,5

LL

50

1,5

LL

50

2

2,5

LL (2-krát)

30

2

LL (2-krát)

30

žiaci C 14-15 r.

3x1,5

LS

50

1,5

LS

50

2

2,5

LS (2-krát)

30

2,5

LS (2-krát)

30

žiačky C 14-15 r.

3x1,5

LS

50

1,5

LS

50

2

2,5

LS (2-krát)

30

2

LS (2-krát)

30

dorastenci A 16 r.

3x4

LS

70

4

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

5

LS (2-krát)

50

dorastenky A 16 r.

3x3

LS

70

3

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

4

LS (2-krát)

50

dorastenci B 17-19 r.

3x4

LS

70

4

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

5

LS (2-krát)

50

dorastenky B 17-19 r.

3x3

LS

70

3

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

4

LS (2-krát)

50

juniori 20-22 r.

3x4

LS

70

4

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

5

LS (2-krát)

50

juniorky 20-22 r.

3x3

LS

70

3

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

4

LS (2-krát)

50

muži A 23-39 r.

3x4

LS

70

4

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

5

LS (2-krát)

50

ženy A 23-39 r.

3x3

LS

70

3

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

4

LS (2-krát)

50

muži B 40-49 r.

3x4

LS

70

4

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

5

LS (2-krát)

50

ženy B 40 a staršie

3x3

LS

70

3

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

4

LS (2-krát)

50

muži C 50 a starší

3x4

LS

70

4

LS

70

4

5

LS (2-krát)

50

5

LS (2-krát)

50

žiaci A 10-11 r.
žiačky A 10-11 r.

okruh 500 m

Kategória

preteky štafiet

okruh 1,0 km

Disciplína

Príloha č.2

PRESTUPOVÝ PORIADOK

I.

Základné ustanovenia

1.

Tento prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú prestupy členov medzi klubmi
navzájom, ale aj medzi klubmi a článkami vrcholového športu - základne mládeže, strediská mládeže,
strediská vrcholového športu Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len SZB), či rezortov Slovenskej republiky.
Prestupový poriadok sa vzťahuje i na hosťovanie člena v inom klube, pokiaľ nie je ustanovené inak.
Prestupom je trvalý prechod člena do iného klubu so zmenou členstva.
Hosťovanie je časovo obmedzený prechod člena do iného klubu bez zmeny členstva.
Účastníkmi prestupového konania sú:
a) člen,
b) pôvodný klub, z ktorého chce prestúpiť,
c) nový klub, do ktorého chce prestúpiť
O prestup možno požiadať 10 dní pred prvými pretekmi v sezóne. V priebehu sezóny prestup nemožno
uskutočniť. (Pre potreby prestupového poriadku sa za zimnú sezónu považuje čas od 1.11.
predchádzajúceho do 31.3. nasledujúceho roka a za letnú sezónu považuje čas od 1.4. do 31.10. bežného
roka. Presný dátum začiatku sezóny bude uverejnený v Smernici pre príslušnú sezónu.)

2.

3.

4.

II.

Hlásenie prestupu

1.

Žiadosť o prestup obsahuje:
a) pomenovanie predmetu žiadosti ( prestup, alebo hosťovanie, či oznámenie zmeny)
b) meno, priezvisko, rodné číslo a presnú adresu trvalého bydliska s PSČ žiadajúceho,
c) presný názov pôvodného klubu z ktorého chce odísť,
d) presný názov nového klubu do ktorého chce vstúpiť,
e) dôvod prestupu,
f) dátum žiadosti a podpis člena (u členov mladších ako 18 rokov aj podpis - súhlas zákonného zástupcu),
g) vyjadrenie -požiadavky pôvodného klubu (ak sú),
h) vyjadrenie nového klubu.
Člen písomnú žiadosť o prestup prejedná s pôvodným klubom, prípadne s vyjadrením nového klubu mu ju
preukázateľne doručí.
Pôvodný klub sa písomne vyjadrí do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, pričom uvedie:
a) stanovisko klubu k prestupu (súhlas - odôvodnený nesúhlas),
b) pokiaľ požaduje, tak úhradu výchovného podľa čl. III. (jeho výšku a bankové spojenie).
Kompletne vyplnenú žiadosť o prestup spolu s členským preukazom SZB (pri hosťovaní ho netreba) zašle
člen na adresu: Slovenský zväz biatlonu - ŠTK
Partizánska cesta č.71
974 00 Banská Bystrica
fax: 048/ 4142402
Pre konanie o prestupe je rozhodujúci dátum podacej pečiatky pošty, alebo potvrdenie prevzatia
sekretariátom SZB.

2.
3.

4.

5.

III.

Výchovné

1.

Výchovné pôvodnému klubu, vyjadrené finančnou čiastkou (alebo inak), je otázkou dohody medzi klubmi a
jeho realizácia nemusí byť podmienkou prestupu.
Odporúčané čiastky výchovného:
a) Pri prestupe z klubu biatlonu do klubu biatlonu:
• v žiackych kategóriách
17 €
• v dorasteneckých kategóriách a pri prechode do nich
50 €
• v juniorskej kategórii a pri prechode do nej
100 €
• v seniorskej kategórii a pri prechode do nej
130 €
b) Pri prestupe z klubu biatlonu do článkov vrcholového športu:
• v žiackych kategóriách
50 €
• v dorasteneckých kategóriách a pri prechode do nich
80 €

2.

3.

• v juniorskej kategórii a pri prechode do nej
130 €
• v seniorskej kategórii a pri prechode do nej
165 €
V prípade, ak sa zainteresované strany nedohodnú na úhrade výchovného, požiadajú o rozhodnutie
prezídium (ďalej len P SZB), ktoré o tom rozhodne. Rozhodnutie P - SZB je pre obe zainteresované strany
záväzné.

IV.

Rozhodnutie o prestupe

1.

O prestupe člena rozhodne do 15 dní Športovo technická komisia (ďalej len ŠTK) SZB, odo dňa jej doručenia
žiadosti o prestup, ak táto spĺňa všetky predpísané náležitosti.
Pri rozpornom stanovisku zainteresovaných klubov, počká ŠTK SZB na rozhodnutie P-SZB, a následne vydá
svoje rozhodnutie.
Do nadobudnutia platnosti rozhodnutia ŠTK, nemôže člen reprezentovať nový klub.
Porušenie bodu 3 časti IV. tohto prestupového poriadku, bude potrestané finančnou pokutou do výšky 165 €
členovi na základe rozhodnutia ŠTK SZB.

2.
3.
4.

V.

Právoplatnosť rozhodnutí

1.
2.

Rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho doručenia sekretariátu SZB, ktorý právoplatnosť na ňom vyznačí
v ľavom hornom rohu dátumom a podpisom. O nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia bezodkladne
písomne informuje zainteresované strany.
Odvolanie sa účastníkom konania má odkladný účinok platnosti rozhodnutia.

VI.

Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK SZB

1.
2.
3.

Proti rozhodnutiu ŠTK sa môže účastník konania odvolať do 15 dní od jeho doručenia.
O odvolaní rozhoduje P SZB do 30 dní od doručenia odvolania.
Proti rozhodnutiu P SZB sa nemožno odvolať.

VII.

Poplatky za prestupové konanie

1.

Poplatok za vybavenie prestupu sa stanovuje nasledovne:
• pri žiackych kategóriách
0,30 €
• pri dorasteneckých kategóriách
0,70 €
• pri juniorskej kategórii
1,35 €
• pri seniorskej kategórii
1,70 €
Poplatok za podané odvolanie sa stanovuje nasledovne:
• pri žiackych kategóriách
3,50 €
• pri dorasteneckých kategóriách
7,00 €
• pri juniorskej kategórii
13,00 €
• pri seniorskej kategórii
17,00 €
Bez zaplatenia poplatkov sa vo veci nebude konať. Poplatok treba zaplatiť na účet SZB. Číslo účtu je
dostupné na sekretariáte SZB. Spolu so žiadosťou zaslať potvrdenie o zaplatení, prípadne oproti potvrdenke
priamo uhradiť na sekretariáte SZB.

2.

3.

VIII.

Všeobecné ustanovenia

1.
2.

Všetky prestupy členov v mimoriadnych prípadoch rieši ŠTK SZB.
V súvislosti s týmto prestupovým poriadkom sa za mimoriadny prípad považuje aj zánik klubu, štúdium na
strednej či vysokej škole, atď..

IX.

Záverečné ustanovenia
Prestupový poriadok SZB schválilo P-SZB v Banskej Bystrici dňa 12.4.2003, úpravy schválené P-SZB
v Banskej Bystrici dňa 22.12.2015, aktualizované dňa 18.07.2018.

PRESTUPOVÝ LÍSTOK

Príloha č.2A

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU
PRESTUPOVÝ LÍSTOK
I.

Žiadateľ o prestup:
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Adresa bydliska:
Klub biatlonu:
žiada o prestup/hosťovanie
do KB
z dôvodu
Dátum:

Podpis žiadateľa:
Súhlas (podpisom) zákonného zástupcu člena do 15 r.:

II.

Vyjadrenie materského klubu:
S prestupom / hosťovaním uvedeného svojho člena klub
ne-súhlasí
za nasledovných podmienok:

Dátum:
III.

KB - pečiatka a podpis:

Vyjadrenie nového klubu:
S prestupom / hosťovaním uvedeného člena klub
ne-súhlasí
a podmienky pôvodného klubu n e - p r i j í m a , žiada ďalšie jednanie o podmienkach.
Dátum:

KB - pečiatka a podpis:

Sekretariát SZB potvrdzuje, že bol zaplatený prestupovým poriadkom predpísaný poplatok vo výške
a
ne-bol
doručený členský preukaz SZB.
Dátum:

Sekretariát SZB - pečiatka a podpis:

€

Príloha č.3

ŠPORTOVÁ KLASIFIKÁCIA

1.

Všeobecné ustanovenia

1.1

Športová klasifikácia biatlonu (ďalej len ŠKB) tvorí komplexne usporiadaný celok hodnotiaci
preukázanú športovú výkonnosť a používa sa k motivovaniu športovcov a ohodnoteniu výkonnosti
jednotlivcov i kolektívov v lete i zime.

1.2

ŠKB je súbor výkonnostných podmienok, ktorých splnenie je základnou podmienkou pre zaradenie
športovca do výkonnostnej triedy alebo pre udelenie odznaku SZB za športovú výkonnosť.

1.3

ŠKB eviduje výkonnostné triedy: majstrovskú - ďalej len MVT, prvú - ďalej len I.VT, druhú - ďalej
len II.VT a tretiu - ďalej len III.VT.

1.4

ŠKB eviduje odznaky SZB za športovú výkonnosť : strieborný odznak SZB a zlatý odznak SZB.

2.

Podmienky zaradenia do VT

2.1

Do VT sa zaraďujú športovci SZB všetkých vekových kategórií za výkon v individuálnych
pretekoch, čo sa uvádza vo výsledkovej listine.

2.2

Za správne zaradenie športovcov do jednotlivých VT zodpovedá technický delegát pretekov.

2.3

ŠTK SZB na záver príslušnej sezóny vydá menovitý zoznam športovcov zaradených do
jednotlivých VT a to zvlášť za zimnú sezónu do 31.5. a zvlášť za letnú sezónu do 31.12.

2.4

Zaradenie do VT je dočasné. Platí od dátumu získania do konca nasledujúcej príslušnej sezóny.
Ak športovec prechádza v nasledujúcej sezóne do vyššej vekovej kategórie, znižuje sa mu VT o
jeden stupeň nižšie.

2.5

Sezóna pre letné súťaže sa začína 1.4. a končí 31.10., pre zimné súťaže začína 1.11. a končí
31.3. nasledujúceho roku.

2.6

VT sa udeľujú v pretekoch, v ktorých sú klasifikovaní vo výsledkovej listine najmenej 3 pretekári
v kategórii.

2.7

Technické podmienky pre získanie VT možno splniť iba na pretekoch, ktoré sú uvedené v
športovom kalendári SZB a v individuálnych disciplínach stanovených smernicami SZB pre danú
sezónu.

2.8

Športovci sa na konci sezóny zaraďujú do najvyššieho získaného stupňa VT - na nižšie stupne sa
neprihliada.

2.9
2.9.1

Okrem uvedeného, sa športovec zaraďuje do jednotlivých stupňov VT, ak:
III. VT: zvíťazí v okresných, či klubových pretekoch; alebo na vyšších pretekoch (majstrovstvá SR,
preteky slovenského pohára, klasifikačné preteky SR, kraja, či na rezortných pretekoch - akademické
alebo armádne majstrovstvá, alebo schválené oblastné verejné preteky), alebo na nich dosiahne
najmenej 70 % času víťaza príslušnej vekovej kategórie.
II. VT: zvíťazí v krajských (oblastných, rezortných) majstrovstvách; alebo na vyšších pretekoch
(majstrovstvá SR, preteky slovenského pohára, klasifikačné preteky SR, kraja či na rezortných
pretekoch - akademické alebo armádne majstrovstvá) alebo na nich dosiahne najmenej 80 % času
víťaza príslušnej vekovej kategórie.
I. VT: zvíťazí v pretekoch slovenského pohára SR; víťazi M-SR v žiackych kategóriách alebo na nich či
na majstrovstvách SR dosiahne najmenej 90 % času víťaza príslušnej vekovej kategórie.

2.9.2

2.9.3

2.9.4

M VT: zvíťazí na majstrovstvách SR (okrem žiackych kategórií), alebo sa umiestni na 1. mieste v
konečnom rebríčku SR.

3.

Podmienky pre udeľovanie odznakov SZB za športovú výkonnosť

3.1

Odznaky SZB za športovú výkonnosť udeľuje P SZB najlepším športovcom ako vyznamenanie za
dosiahnuté výsledky v športovej činnosti a to hlavne v štátnej reprezentácii.

3.2

Odznaky SZB za športovú výkonnosť sa udeľujú športovcom bez časového obmedzenia.
P SZB môže odňať ocenenie v prípade hrubého porušenia Stanov SZB alebo ustanovení IBU
stanovených v disciplinárnom poriadku.

3.3

Návrh na udelenie odznaku SZB za športovú výkonnosť v zásade podáva materský klub
športovca, ale výnimočne môže vyznamenanie prejednať a udeliť aj P SZB.

3.4

Návrh
•
•
•
•
•
•

3.5

Odznaky za športovú výkonnosť sa udeľujú za výkony dosiahnuté v regulárnych individuálnych a
kolektívnych disciplínach uvedených v aktuálnych pravidlách SZB.
V súčasnosti sa jedná o preteky v biatlone a v letnom biatlone:
• vytrvalostné preteky
• rýchlostné preteky
• stíhacie preteky
• preteky s hromadným štartom
• preteky štafiet

3.6

Strieborný odznak za športovú výkonnosť sa udeľuje športovcovi za vynikajúce výkony na
medzinárodných pretekoch a za dlhodobú športovú výkonnosť v domácich súťažiach, ktoré
charakterizujú jeho morálne i vôľové vlastnosti a sú vzorom pre ostatných športovcov - najmä pre
mládež.

3.6.1
3.6.1.1

Podmienky na udelenie:

na udelenie vyznamenania má obsahovať:
druh navrhovaného titulu
meno a priezvisko športovca
presný kód narodenia
adresa bydliska
názov materského klubu
jednotlivé body za splnené technické podmienky (dátum získania, druh pretekov, disciplína, kategória
a umiestnenie) - viď. tlačivo v Prílohe č.3A.

ZISK UMIESTNENÍ V KATEGÓRII SENIOROV ALEBO JUNIOROV:

druh pretekov na súťaži
a)

b)

individuálne disciplíny
• olympijské hry
• majstrovstvá sveta
• konečné poradie SP
• majstrovstvá Európy
kolektívne disciplíny
• olympijské hry
• majstrovstvá sveta
• majstrovstvá Európy

umiestnenie
seniori
juniori

u m i e s t n e n i e v LB
seniori
juniori

4. až 8.
4. až 6.
4. až 6.
1. až 3.

---1. až 3.
1. až 3.
1. až 2.

---1. až 3.
1. až 2.
1.

---1.až 2.
1.
1.

2. až 6
2. až 5.
1. až 3.

---1. až 2.
1.

---1. až 3.
1.

---1. až 2.
1.

3.6.1.2

ZISK NAJMENEJ 10 BODOV:

druh pretekov na súťaži
a)

b)

individuálne preteky
• olympijské hry
• majstrovstvá sveta
• konečné umiestnenie v SP
• majstrovstvá Európy
• medz. s účasťou najmenej 5 štátov
• medz. s účasťou najmenej 5 štátov
• M-SR a koneč. or. v rebríč.SR
• M-SR a koneč. por. v rebríč. SR
kolektívne preteky
• olympijské hry
• majstrovstvá sveta
• majstrovstvá Európy
• medz. s účasťou najmenej 5 štátov
• majstrovstvá SR
• majstrovstvá SR

počet
bodov

umiestnenie
seniori

u m i e s t n e n i e v LB
seniori

2
1,5
1,5
1
1
0,5
1
0,5

9. - l0
7. - 8
7. - 8.
5. - 6.
1. - 2.
3.
1.
2. - 3.

---4. - 5.
3. - 4.
2. - 3.
1.
------1.

2
1,5
1
0,5
1.
0,5

7.
6.
4.
1. - 3.
1.
2. - 3.

------4. - 5.
2. - 3.
1.
2.

Body, ktoré sa pretekárovi počítajú na udelenie Strieborného odznaku SZB, neplatia pre udelenie Zlatého
odznaku SZB.
3.7

Zlatý odznak SZB za športovú výkonnosť sa udeľuje športovcovi, ktorý už vlastní strieborný
odznak SZB, alebo tomu, kto na OH či MS získa 1. až 3. miesto v individuálnych a 1. miesto v
kolektívnych disciplínach aj bez predchádzajúceho udelenia strieborného odznaku SZB.

3.7.1

Podmienky na udelenie:

3.7.1.1

ZISK UMIESTNENÍ V KATEGÓRII SENIOROV:

druh pretekov na súťaži
a)

b)

3.7.1.2

umiestnenie

individuálne preteky
• olympijské hry
• majstrovstvá sveta
• konečné poradie svetového pohára
kolektívne preteky
• olympijské hry
• majstrovstvá sveta

1. – 6.
1. - 4.
1. - 4.
1. - 4.
1. - 3.

ZISK NAJMENEJ 12 BODOV:

druh pretekov na súťaži
a)

individuálne preteky
• olympijské hry
• majstrov. sveta a koneč. poradie SP
• majstrov. Európy a koneč. poradie EP

počet

umiestnenie

u m i e s t n e n i e v LB

bodov

seniori

seniori

2
2

7. - 8.
5. - 6.

---1. - 3.

1

7. - 10.

4. - 6.

2

1. - 3.

1.

1

4. - 6.

2. - 3.

• medz. s účasťou najmenej 5 štátov
• M-SR a konečný rebríček SR
b)

kolektívne preteky
• olympijské hry
• majstrovstvá sveta
• majstrovstvá Európy
• medz. s účasťou najmenej 5 štátov

• majstrovstvá Slovenska

2

1.

----

1

2. - 5.

1. - 3.

1

1.

----

0,5

----

1.

2

5. - 6.

----

1

7. - 10.

----

1

4. - 6.

1. - 2.

0,5

7. - 8.

3. - 4.

1

1. - 2.

1.

0,5

3.

2.

2

1.

----

1
0,5

2.
3.

1

1.

----

0,5

----

1.

1.
2.

4.

Záverečné ustanovenia

4.1

ŠKB boli schválené súčasne s Pravidlami biatlonu SZB a účinné sú súčasne s pravidlami.

Príloha č.3A

NÁVRH NA UDELENIE ODZNAKU SZB

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU
NÁVRH NA UDELENIE ODZNAKU SZB
strieborného - zlatého za športovú výkonnosť
Navrhovateľ:
Meno a priezvisko:
Navrhovaný športovec:
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Adresa bydliska:
Klub biatlonu:
Prehľad splnených podmienok:
Dátum získania

Druh pretekov na súťaži / rebríček

Umiestnenie

Body

Súčet získaných bodov športovcom:
Dátum:

KB - pečiatka a podpis predkladateľa:

Vyjadrenie: ŠTK SZB

ne-odporúča

Zdôvodnenie:

Dátum:
Prezídium SZB:
Dátum:

podpis:
ne-schvaluje
Sekretariát SZB - pečiatka a podpis:

Príloha č.4

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Slovenský zväz biatlonu (ďalej len SZB) vydáva súťažný poriadok, ktorý zabezpečuje organizovanie, vykonávanie a
vyhodnocovanie podujatí podľa platných pravidiel biatlonu v Slovenskej republike. Nositeľom biatlonových podujatí je
SZB a usporiadateľom spravidla jeho organizačné zložky.
Všetkých podujatí, organizovaných SZB sa môžu zúčastniť zahraniční pretekári. V prípade ich účasti to bude podujatie
s medzinárodnou účasťou.

1.

Pretekárske obdobia
V Slovenskej republike sa uskutočňuje biatlon v letnej sezóne pod názvom letný biatlon a v zimnej sezóne
pod názvom biatlon.
Zimná sezóna prebieha od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka.
Letná sezóna prebieha od 1. apríla do 31. októbra bežného roka.

1.1

V SZB sa uplatňujú preteky:
• masové, náborové a propagačné – verejne prístupné,
• postupové, kvalifikačné a výkonnostné - kontrolné,
• majstrovské, klasifikačné a vrcholové - výberové,
• medzinárodné (aj ostatné môžu mať medzinárodnú účasť).

2.

Majstrovstvá SR
Organizátorom Majstrovstiev Slovenskej republiky (ďalej len M SR) je SZB. Pre ich usporiadanie platia
v plnom rozsahu Pravidlá biatlonu.

2.1

Všeobecné ustanovenia

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.5

M SR sú otvorené pre všetkých členov SZB.
Titul „Majster SR“ získa víťaz kategórie, v ktorej budú klasifikovaní najmenej 3 pretekári.
M SR sa uskutočnia každoročne v zime i v lete, a to v termínoch a s druhmi pretekov určených
Prezídiom SZB.
Program a ďalšie podmienky konania M SR včas ustanovuje ŠTK v smerniciach pre jednotlivé sezóny
schválených Prezídiom SZB.
Majstrovstiev SR v letnom biatlone sa môžu zúčastniť členovia reprezentačných družstiev zimy.

2.2

Tituly a ocenenia

2.2.1
2.2.2.

Víťazi kategórií získavajú titul „Majster SR“ ak budú v kategórii klasifikovaní najmenej 3 pretekári.
Majstrovská VT bude udeľovaná v súlade s čl.2.9.4 prílohy č.3 pravidiel – Športová klasifikácia
biatlonu.
V prípade ak na M SR s medzinárodnou účasťou zvíťazí iný, ako pretekár SZB, patrí titul a VT
pretekárovi SZB s najlepším umiestnením v kategórii.
Prví traja pretekári v kategórii získavajú medaily, diplomy a ceny (peňažné či vecné), ktoré poskytuje
SZB, s výnimkou M SR s medzinárodnou účasťou, kde medaily a diplomy získavajú prví traja
najlepšie umiestnení pretekári SZB. Je možné i iné ocenenie prípadne i ďalších pretekárov.

2.1.4

2.2.3
2.2.4

2.3
2.3.1
2.3.2

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.

2.3.3
2.3.4
2.3.5

3.

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.
Usporiadateľ je povinný plniť záväzky SZB vyplývajúce zo sponzorských zmlúv na reklamy a pod.
podľa pokynov generálneho sekretára a zmluvy o uskutočnení pretekov.
Na M SR usporiadateľ môže od pretekárov vyberať štartovné, ak je to uvedené v Smerniciach pre
príslušnú sezónu.

Preteky Slovenského pohára
Preteky slovenského pohára (ďalej len SLP) sa organizujú pre členov SZB ako viac kolová súťaž (M SR v
tom) zvlášť pre letnú i zimnú sezónu. Organizátorom pretekov SLP je SZB. Pre ich usporiadanie platia
v plnom rozsahu Pravidlá biatlonu.

3.1

Všeobecné ustanovenia

3.1.1

SLP sa zúčastňujú pretekári uvedení v súpiske SZB pre danú sezónu, prípadne aj ďalší, ktorí splnia
podmienky pravidiel, smerníc a propozícií.
V každej sezóne sa spravidla uskutočnia tri kolá SLP v termínoch určených smernicami so
stanovenými druhmi pretekov schválenými Prezídiom SZB.
Športovci sa pretekov zúčastňujú pod hlavičkou svojich materských klubov pokiaľ nedošlo ku
hosťovaniu schválenému ŠTK.
Od pretekárov SLP možno vyberať štartovné.

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

4.

Ohodnotenie pretekárov
Prví traja v každej kategórii získajú diplom SZB a usporiadateľ môže venovať aj peňažné alebo vecné
ceny.
Výkonnostné triedy (ďalej len VT) budú udeľované v súlade s čl.2. prílohy č.3 pravidiel Športová
klasifikácia biatlonu.
V prípade, ak v pretekoch zvíťazí iný ako pretekár SZB, počíta sa VT od pretekára SZB s najlepším
umiestnením v kategórii.
V každej kategórii pretekov SLP budú bodované výsledky pretekárov pre priebežný a konečný rebríček
(po M SR, resp. posledných pretekoch v sezóne) podľa kritérií určených v čl.6 tohto poriadku.

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 najne skôr
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.
Usporiadateľ je povinný plniť záväzky SZB vyplývajúce zo sponzorských zmlúv na reklamy apod.
podľa pokynov generálneho sekretára a zmluvy o uskutočnení pretekov.

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.

4.1

Účasť na MK nie je obmedzená príslušnosťou ku kraju či členstvu v SZB.

4.2

Titul „Majster kraja XY“ alebo VT môže získať iba člen SZB.

4.3

Pri dodržaní pravidiel budú udeľované II. VT ak boli MK zaradené do športového kalendára SZB
(príloha smerníc danej sezóny), propozície boli schválené ŠTK a výsledky potvrdí určený TD.

5.

Ostatné podujatia
Okrem oficiálnych podujatí SZB sa môžu usporiadať ďalšie preteky v duchu pravidiel, alebo s ich využitím.
Kluby biatlonu, ale aj iné občianske združenia či inštitúcie môžu využívať zásady pravidiel biatlonu na
organizovanie pretekov vo všetkých jeho formách a aplikovaných podobách so súhlasom SZB.

6.

SLP a výkonnostný rebríček
SZB každoročne vyhlasuje súťaž o SLP pre 3 skupiny pretekárov a celkové umiestnenie:
• žiacke
= 6 vekových kategórií spolu žiaci a žiačky,
• mládežnícke
= 6 vekových kategórií spolu juniorské a dorastenecké,
• seniorské
= 5 vekových kategórií mužov a žien,
• celkové umiestnenie
= všetkých 17 kategórií.

6.1

Hodnotenie SLP

6.1.
6.1.2
6.1.3

Víťazom skupiny pretekárov sa stane klub, ktorý získa najvyšší súčet bodov podľa podmienok
uvedených v čl.6.2.
Celkovým víťazom sa stane klub, ktorého súčet bodov pretekárov zo všetkých kategórií bude najvyšší.
Pri rovnosti bodov majú pretekári rovnaké umiestnenie.

6.2

Bodovanie pretekárov
Bodovanie pretekov SLP a MSR sa vykonáva 100 bodovým systémom a to tak, že dosiahnuté výsledky
pretekárov v individuálnych disciplínach sa prevedú na body. Základom bodovej hodnoty je percentuálne
vyjadrenie dosiahnutého výkonu pretekára - jeho časový odstup od času víťaza kategórie. Čas víťaza každej
kategórie má hodnotu 100 bodov. Od tejto hodnoty sa odpočíta percentuálne vyjadrenie časového odstupu
dosiahnutého ďalším pretekárom. V Stíhacích pretekoch sa pre výpočet bodov berie výsledný čas pretekára,
viď čl. 9.2.2.2 Pravidiel biatlonu. Bodové hodnoty sa vyjadrujú na dve desatinné miesta za celým číslom
(nezaokrúhľujú sa na celé čísla).

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3.4

Príklad:
Víťaz kategórie dosiahol výsledný čas 33:56 min., ktorý sa rovná 100 bodom. Pretekár na 2. mieste má
výsledný čas
35:02 min., čo je o 3,24 % (ale aj bodov) horšie od víťaza, bude mať 96,76 bodov.
Pracovný postup:
33:56 min si prevedieme na 2036 sec. t.j. 100 bodov. 1 % = 20,36 sec. Rozdiel od víťaza 1:06 min = 66 sec.
Výpočet odstupu v % je nasledovný 66 : 20,36 = 3,24 % aj bodov. Teda 100 bodov mínus 3,24 body = 96,76
bodov.
Výkonnostný rebríček
V SZB sa uplatňujú priebežný a konečný, po majstrovstvách SR, resp. posledných pretekoch v sezóne, na
záver sezóny.
Bodovanie do rebríčka sa vykoná len z individuálnych pretekov.
V každej kategórii budú mať pretekári bodované výsledky za umiestnenie v každých pretekoch za
predpokladu, že v kategórii budú klasifikovaní najmenej 3 pretekári.
Priebežný rebríček je zostavovaný od prvých pretekov zo všetkých bodovaných pretekov. Počíta sa po
každých pretekoch a určuje vedúceho pretekára kategórie. Vedúci pretekár je v pretekoch označený
odlišným štartovným číslom.
V prípade, že v kategórii sú na prvom mieste viacerí pretekári s rovnakým počtom bodov, štartujú títo
s riadnym štartovným číslom, ako im bolo vyžrebované pre príslušné preteky.
Konečný rebríček bude zostavený z 12 a viac bodovaných individuálnych pretekov, z ktorých súčet
najlepších 8 určí víťaza a ďalšie poradie v kategórii, pričom sa prihliada na nasledovné podmienky - ak
sa kvôli počasiu, alebo inak neuskutočnia niektoré preteky, potom sa bude hodnotiť:
z 12 a viac uskutočnených
8 najlepších
z 11 až 10
7
z9
6
z8a7
5

zo 6
z5
zo 4 a 3
z2a1

7.

4
3
2
1

Vekové kategórie
Vekové kategórie sú popísané v článku 1.3. pravidiel aj s ďalšími ustanoveniami napr. o zaradení do nich, či o
výnimkách k zaradeniu v nich.

7.1

Vôľu veteránov štartovať v iných kategóriách mužov a žien toleruje na základe žiadosti (pozri vzor
v prílohe tohto poriadku) športovca zaslanej najneskôr 30 dní pred začiatkom sezóny (zima do
konca septembra a leto do konca februára) ŠTK SZB.

7.2

Postaršenie športovca, vždy iba o jednu kategóriu, a to iba v záujme štátnej reprezentácie, možno
vykonať do kategórie staršieho dorastu, juniorskej a seniorskej kategórie na základe žiadosti
(pozri vzor v prílohe tohto poriadku) rozhodnutím ŠTK SZB.

7.3

Žiadosť o postaršenie podáva športovec, najneskôr jeden mesiac pred začiatkom sezóny, pričom
mladší ako 18 ročný potrebuje súhlas zákonného zástupcu. Žiadosť treba doložiť súhlasom
príslušného športového lekára a reprezentačného trénera kategórie, do ktorej má byť postaršený.

Príloha č.4A

POSTARŠENIE

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU
POSTARŠENIE
I.

Žiadateľ o postaršenie:

Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Kategória:
Adresa bydliska:
Klub biatlonu:
žiada o postaršenie do kategórie:
dorastencov (dorasteniek) "B", juniorov (junioriek), mužov (žien) "A"
z dôvodu

Dátum:

II.

Podpis žiadateľa (zákonného zástupcu):

Vyjadrenie športového lekára:

S postaršením pretekára

n e

- s

ú h l

a s

í m

- s

ú h l

a s í m

za nasledovných podmienok

Dátum:
III.

Podpis lekára:
Vyjadrenie reprezentačného trénera:

S postaršením do kategórie športovca

n e

za nasledovných podmienok

Dátum:

Podpis trénera RD:

Postaršovať možno športovcov o jednu kategóriu len z dôvodov reprezentácie SR v biatlone. Iné postaršovanie sa v
SZB neuplatňuje.
Sekretariát SZB potvrdzuje prijatie oznámenia.
Dátum:

Sekretariát SZB - pečiatka a podpis:

Príloha č.4B

OZNÁMENIE O VÔLI ŠPORTOVCA

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU
OZNÁMENIE O VÔLI ŠPORTOVCA ŠTARTOVAŤ
v kategórii mužov - žien "A" / mužov "B"
I.

Oznamovateľ:

Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Kategória:
Adresa bydliska:
Klub biatlonu:
o z n a m u j e

s v o j u

v ô ľ u

štartovať v kategórii
v sezóne z i m a / l e t o v r o k u

Dátum:

Podpis žiadateľa:

Sekretariát SZB potvrdzuje prijatie oznámenia.
Dátum:

Sekretariát SZB - pečiatka a podpis:

Príloha č.5

PREDPIS PRE INÉ DRUHY PRETEKOV V BIATLONE

1.

Cezpoľný beh so streľbou - letný biatlon

1.1

Všeobecné pravidlá
Cezpoľný beh a streľba je formou letného biatlonu, ktorá je vykonávaná v podobnej forme ako biatlon v zime,
bez snehu a lyží. V zásade platia Pravidlá SZB, s výnimkou ďalších predpisov formulovaných v tejto prílohe.
Používanie zbrane - pretekár zbraň nenesie pri behu, ale táto je uložená na strelnici v stojane a pretekár si ju
vyzdvihne pred každou streleckou položkou. Zbraň zo stojanu berie 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. Nosné remene na zbrani môžu byť, ale nemusia.
Druhy pretekov, dĺžky tratí a špecifikácia streľby sú v prílohe č. 1 Jednotlivé druhy pretekov, Pravidiel
biatlonu.
Priestory pretekov - sú všeobecne usporiadané v súlade s pravidlami pre biatlon, s úpravami, ktoré sú
potrebné pre letné podmienky. Priestory pretekov môžu byť upravené so súhlasom TD. Všetky priestory, v
ktorých pretekári behajú, musia byť rovné a dobre pokryté mäkkým povrchom, ktorý zabezpečuje pretekárom
dobrý pohyb pri každom druhu letného počasia.
Trate - musia byť minimálne 3 m široké a každý okruh môže byť použitý toľkokrát, koľkokrát to preteky
vyžadujú. Všetky časti trate musia byť bezpečné pre beh pretekára v plnej rýchlosti.
Strelnica - na strelnici musí byť umiestnený primeraný počet stojanov na zbrane, aby každému pretekárovi
bolo umožnené uložiť si svoju zbraň pokiaľ on beží.
Trestné kolo - musí mať dĺžku 70 m (+ alebo - 5 m) pre dorast a dospelých a 50 m pre žiacke kategórie.

2.

Beh na kolieskových lyžiach so streľbou

2.1

Všeobecné pravidlá
Beh na kolieskových lyžiach so streľbou je formou biatlonu, ktorá je prevádzaná podobným spôsobom ako
biatlon, bez snehu. V zásade, sú uplatňované všetky Pravidlá biatlonu, s výnimkou ďalších pravidiel , ktoré sú
formulované v tejto prílohe.
Preteky sa môžu uskutočniť len s kolieskovými lyžami rovnakého typu a modelu. Model kolieskových lyží,
ktorý sa bude používať, musí byť uvedený v propozíciách . Ak organizátor poskytne kolieskové lyže, musí to
byť uvedené v propozíciách. Pretekári sú povinní priniesť si svoje vlastné lyžiarske topánky, palice,
viazanie a prilby. Prilby budú nosené počas celej súťaže na hlave.
Zbrane môžu byť v pretekoch uložené na strelnici. Ak sú zbrane uložené na strelnici, sú potrebné stojany
s číslami. Stojany sú umiestnené tak, aby trať na a z palebnej čiary šla okolo nich. V propozíciách musí byť
uvedené, či zbrane budú počas pretekov nesené, alebo budú uložené na strelnici.

2.2

Špecifikácia pretekov
Preteky na kolieskových lyžiach so streľbou sa budú konať podľa špecifikácie tratí pre jednotlivé preteky
a kategórie, tak ako je uvedené v Tabuľke č. 1 Špecifikácia tratí pretekov. Akékoľvek zmeny špecifikácie
musia byť schválené ŠTK SZB a musia byť publikované v Smerniciach pre letné súťaže a v propozíciách.

2.3

Priestor pretekov
Priestory, ktoré boli vybudované špeciálne pre biatlon, sú zvlášť vhodné pre preteky na kolieskových lyžiach
so streľbou. Napriek tomu, môžu byť preteky usporiadané tiež na riadnych cestách so zastavenou dopravou
počas pretekov. Všetky povrchy na ktorých budú pretekári pretekať musia byť asfaltové (vydláždené).

2.3.1

Priestor štartu
Priestor štartu pre individuálne štarty musí mať rovnú štartovnú čiaru, kolmú k smeru behu. Štartovná
čiara pre štarty v skupinách a spoločné štarty musí byť umiestnená tak, aby pretekári absolvovali
rovnakú vzdialenosť.

2.3.2 Trate
Časti zjazdu a zákruty musia byť upravené tak, aby umožňovali pretekárom ísť plnou rýchlosťou bez rizika
nehody. Je povolené použiť časti alebo úseky trate niekoľkokrát počas pretekov, ak je zabezpečené, že
pretekári sa nebudú rušiť, prekážať si, alebo sa navzájom ohrozovať.

2.3.3 Strelnica
Pre stavbu strelnice platia pravidlá biatlonu.

2.3.4 Trestné kolo
Vydláždené (vyasfaltované) trestné kolo dlhé 150 m (+, - 5m) musí byť postavené podľa pravidiel biatlonu.

2.4

Strelecké pravidlá
Pravidlá platné pre biatlon, budú uplatňované pre biatlon na kolieskových lyžiach s výnimkami uvedenými
nižšie:
na každom streleckom stanovišti určenom pre streľbu stojmo musí byť pre kolieskové lyže položená drevená
podložka,
pretekár musí stáť na podložke na streleckom stanovišti tak, že kolieska kolieskových lyží sa nedotýkajú
zeme.

3.

Biatlon na horských bicykloch so streľbou
Biatlon na horských bicykloch je letný šport, ktorý je kombináciou jazdy na horských bicykloch so streľbou.
Druh pretekov
• muži 9 km s dvomi streľbami (LS)
• ženy 6 km s dvomi streľbami (LS)
Priestory pretekov - priestor cieľa minimálne 6 m široký, po ňom nasleduje spomaľovací priestor 10x30 m.
Trate - minimálne 2 okruhy pozostávajúce z meniaceho sa terénu.
Trestné kolo - kolo pripravené v rôznom teréne, prípadne handicap 30 sekúnd.
Predpisy pre streľbu - po uložení bicykla do pripraveného stojanu, nájde pretekár svoju zbraň a zoberie ju zo
stojana, dá si zbraň na chrbát do nosiacej polohy, pokračuje ku vhodnému streleckému stanovišťu (streľba
ležmo alebo stojmo), vystrelí 5 rán, založí si zbraň opäť na chrbát do nosiacej polohy, vráti zbraň do stojana a
pokračuje v jazde na bicykli.
Za každý netrafený terč musí pretekár odbehnúť jedno trestné kolo.

Príloha č.6

USPORIADANIE ŠTADIÓNA SO STRELNICOU

PRÍKLAD ROZLOŽENIA BIATLONOVÝCH TRATÍ

Príloha č.7

PRÍKLAD USPORIADANIA STRELNICE

STRELNICA – BOČNÝ POHĽAD

Príloha č.8

MATERIALOVA PRÍLOHA

BIATLONOVA ZBRAŇ

VEĽKOSŤ TERČOV PRE MALOKALIBROVÚ ZBRAŇ

NÁKRES MALOKALIBROVEJ STRELNICE

VEĽKOSŤ TERČOV PRE VZDUCHOVKOVÚ ZBRAŇ

NÁKRES VZDUCHOVKOVEJ STRELNICE

VZOR VETERNÍKA

STOJANY NA ZBRANE

Príloha č.9

SMERNICA PRE UDEĽOVANIE TRÉNERSKYCH LICENCIÍ

Na základe zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 110/2016 o odbornej
príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe a o jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe
Slovenskej republiky stanovuje Slovenský zväz biatlonu zásady zabezpečovania školení, doškoľovaní trénerov biatlonu
a udeľovanie trénerských licencií.

1.

Všeobecné ustanovenie
Slovenský zväz biatlonu (ďalej len SZB) v spolupráci s ďalšími vzdelávajúcimi inštitúciami - Fakultou telesnej
výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultou humanitných vied Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici, Fakultou športu Prešovskej univerzity a Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
(ďalej len FTVŠ UK, FHV UMB, FŠ PU a PF UKF) zabezpečuje vzdelávanie trénerov biatlonu ako službu
svojím členským klubom a jednotlivcom, ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť na vedenie
tréningového procesu v biatlone. Za úroveň a rozsah školenia a doškoľovania zodpovedá vzdelávacie
zariadenie, ktorému Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ
SR) vydalo potvrdenie o akreditácii.

2.

Kvalifikačné stupne odbornej spôsobilosti
Podmienkou trénerskej činnosti v biatlone je získanie dokladu o odbornej spôsobilosti – diplomu (osvedčenie
resp. vysvedčenie), ktoré pre I. až III. kvalifikačný stupeň vydáva akreditované vzdelávacie zariadenie
(MŠVVaŠ SR) a pre IV. až V. kvalifikačný stupeň akreditovaná vysoká škola. Doklad o odbornej spôsobilosti
trénera biatlonu má neobmedzenú platnosť a je majetkom trénera.
Slovenský zväz biatlonu na základe predloženého dokladu o odbornej spôsobilosti (diplomu), po splnení
ďalších podmienok (čl. 5 tejto smernice) vydáva žiadateľovi oprávnenie na výkon trénerskej činnosti –
trénerskú licenciu a trénerský preukaz. Všetky trénerské licencie a preukazy majú obmedzenú dobu platnosti
a sú majetkom SZB.
Podľa stupňa vzdelania sa udeľujú nasledovné trénerské licencie:
Trénerská licencia I. kvalifikačného stupňa. Je to najnižší kvalifikačný stupeň.
Trénerská licencia II. kvalifikačného stupňa. (tréner biatlonu III. triedy - podľa starého značenia)
má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie
Trénerská licencia III. kvalifikačného stupňa. (tréner biatlonu II. triedy - podľa starého značenia alebo
tréner biatlonu I. triedy ak nezískal vzdelanie v rámci štúdia učiteľstva telesnej výchovy)
Vyžaduje sa úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej jednoročnou praxou od získania
odbornej spôsobilosti trénerskej licencie II. kvalifikačného stupňa.
Trénerská licencia IV. kvalifikačného stupňa. (tréner biatlonu I. triedy - podľa starého značenia ak získal
vzdelanie v rámci štúdia učiteľstva telesnej výchovy)
Tréner, ktorý má úplné vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore telesná výchova a šport alebo
skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.
Vyžaduje sa najmenej jednoročná prax od získania odbornej spôsobilosti trénerskej licencie III. kvalifikačného
stupňa.
Trénerská licencia V. kvalifikačného stupňa. Diplomovaný tréner, ktorý má úplné vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa (Mgr.) v študijnom odbore šport, v študijnom programe trénerstvo so špecializáciou biatlon.
Vyžaduje sa najmenej jednoročná prax od získania odbornej spôsobilosti trénerskej licencie IV. kvalifikačného
stupňa.

3.

Kvalifikačné predpoklady pre vedenie reprezentačných družstiev a UTM
Pre reprezentačné družstvá a družstvá zriadené na zabezpečenie prípravy športovo-talentovanej mládeže v
SZB sú požadované nasledovné kvalifikačné predpoklady v oblasti trénerských licencií:
Tréner biatlonu - V. kvalifikačný stupeň:
- má vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú
riadiť, plánovať a organizovať športovú prípravu na najvyššej úrovni

Tréner biatlonu - IV. kvalifikačný stupeň:
- má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo skúšku za
príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú
viesť športovú prípravu v profesionálnom športe, ako aj viesť športovca alebo tím v súťaži
- vyžaduje sa pri seniorských reprezentačných družstvách SR
- vyžaduje sa pri juniorských reprezentačných družstvách (môže byť aj tréner aktuálne zaradený na štúdium
pre získanie Tréner biatlonu IV. kvalifikačného stupňa)
- vyžaduje sa pre šéftrénera (ZCPM)
Tréner biatlonu - III. kvalifikačný stupeň:
- má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú
viesť športovú prípravu talentovaného športovca a športovú prípravu vrcholového športovca
- vyžaduje sa pre trénera Centra olympijskej prípravy (COP) a trénera Centra talentovanej mládeže (CTM)
Tréner biatlonu - II. kvalifikačný stupeň:
- má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú
viesť športovú prípravu mládeže a športovú prípravu v športe pre všetkých
- vyžaduje sa pre trénerov v ostatných útvaroch talentovanej mládeže (UTM)
Tréner biatlonu - I. kvalifikačný stupeň:
- má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, základné praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu
umožňujú asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni športu pre všetkých
Výnimka zo vzdelania:
Reprezentantom SR v biatlone pôsobiacim v najvyšších súťažiach dospelých, ktorí sa pravidelne zúčastňovali
MS v biatlone, môže P-SZB po ukončení aktívnej činnosti na základe žiadosti udeliť výnimku zo vzdelania a
na návrh TMK povoliť výkon trénera biatlonu v požadovanej licencii. Podmienkou je, aby žiadateľ v priebehu
sezóny, v ktorej mu výnimka bola udelená, nastúpil na školenie trénerov biatlonu III. kvalifikačného stupňa.
Pokiaľ žiadateľ o výnimku zo vzdelania už vlastní trénerskú licenciu III. kvalifikačného stupňa, udelenie takejto
výnimky je podmienené zahájením štúdia trénerov biatlonu IV. resp. V. kvalifikačného stupňa (Bc., Mgr.).
Prípadne ďalšie výnimky povoľuje P-SZB na základe odporučenia TMK.
Bez požadovanej licencie sa trénerská činnosť nepovoľuje.

4.

Podmienky na získanie kvalifikácie trénera
Na školenie trénera biatlonu pre I. kvalifikačný stupeň sa môže prihlásiť každý, kto:
- dovŕšil vek 18 rokov
- má ukončené minimálne stredoškolské odborné vzdelanie bez maturity,
- prakticky ovláda základy lyžovania
- písomne požiada a spĺňa všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok, prihláška atď.)
Na školenie trénera biatlonu pre II. kvalifikačný stupeň sa môže prihlásiť každý, kto:
- má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie
- má absolvované školenie pre I. kvalifikačný stupeň
- má platnú licenciu
- absolvoval minimálne 1 rok trénerskej praxi od získania I. kvalifikačného stupňa
- písomne požiada a splní všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok, prihláška, atď.)
Na školenie trénera biatlonu pre III. kvalifikačný stupeň sa môže prihlásiť každý, kto:
- má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturita - kópia overená notárom)
- má absolvované školenie pre II. kvalifikačný stupeň
- má platnú licenciu
- absolvoval minimálne 1 rok trénerskej praxi od získania II. kvalifikačného stupňa

- písomne požiada a splní všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok, prihláška, atď.)
- v prípade, že žiadateľ bol reprezentantom SR v biatlone pôsobiacim v najvyšších súťažiach dospelých,
ktorý sa pravidelne zúčastňoval MS v biatlone, môže byť prijatý bez absolvovania I. a II. stupňa, pričom sa
od neho nevyžaduje žiadna prax.
Na školenie trénera biatlonu pre IV. kvalifikačný stupeň je potrebné:
- mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturita – kópia overená notárom)
- úspešne absolvovať prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program vzdelania v rámci štúdia
učiteľstva telesnej výchovy
- predložiť doklad o najmenej 2 ročnom trénerskom pôsobení s licenciou III. kvalifikačného stupňa
Na školenie trénera biatlonu pre V. kvalifikačný stupeň je potrebné:
- musí úspešne ukončiť I. stupeň vysokoškolského vzdelania v rámci štúdia učiteľstva telesnej výchovy
- je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program v študijnom odbore
šport, v študijnom programe trénerstvo so špecializáciou biatlon.
- splnenie podmienok prijímacieho pokračovania

5.

Udeľovanie licencií a doba platnosti
Získaná kvalifikácia trénera biatlonu má nasledujúcu dobu platnosti:
a) udelená kvalifikácia trénera biatlonu IV.-V. kvalifikačného stupňa za predpokladu aktívnej činnosti má
platnosť t r v a l ú
b) udelená kvalifikácia trénera biatlonu I.-III. kvalifikačného stupňa má platnosť 5 rokov. Predĺženie platnosti
udelenej kvalifikácie je podmienené absolvovaním doškoľovania, účasťou na seminároch a aktívnou
činnosťou trénera
Postup žiadateľa o udelenie licencie trénera biatlonu:
Žiadosti o udelenie licencie trénera predkladajú žiadatelia na Sekretariát SZB.
Pre udelenie licencie trénera musí tréner:
a) predložiť žiadosť
b) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní
- vysoká škola: kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej resp. diplomovej
práce (kópia prvej strany, abstrakt, závery práce)
- školenie SZB: predložiť kópiu osvedčenia
- absolventi športových škôl: kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej príslušnosti, v
prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke.
c) predložiť potvrdenie o trénerskej praxi
d) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm
Postup žiadateľa o obnovenie licencie trénera biatlonu:
Žiadosti o obnovenie licencie trénera predkladajú žiadatelia na Sekretariát SZB.
Pre obnovenie licencie trénera musí tréner:
a) predložiť žiadosť
b) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní
- vysoká škola (kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej resp. diplomovej
práce, kópia prvej strany, abstrakt, závery práce)
- školenie SZB (predložiť kópiu osvedčenia)
- absolventi športových škôl (kópiu maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej príslušnosti, v
prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke)
c) predložiť potvrdenie o trénerskej praxi
d) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm
Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:
Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska, kontakty (číslo
telefónu, e-mailová adresa) najvyššie dosiahnuté vzdelanie, jazyková znalosti, trénerská kariéra (klub, roky
pôsobenia).

6.

Doškoľovanie
Systém doškoľovania zabezpečuje v systéme prípravy kádrov dopĺňanie a rozširovanie teoretických i
praktických vedomostí. Uskutočňuje sa formou doškolenia a seminármi. Doškolenie sa organizuje v časovom
intervale 5 rokov pre trénerov tej istej kvalifikačnej triedy a je pre jednotlivé kvalifikačné stupne povinné,
okrem základnej kvalifikácie. Je ukončené záverečnými skúškami z jednotlivých odborností.
Semináre sú spoločné pre všetky kvalifikačné triedy a uskutočňujú sa so zameraním na špecifickú
problematiku odbornosti. Usporadujú sa spravidla každoročne a sú povinné.

7.

Odborné semináre
V intervaloch medzi doškoľovaniami budú prebiehať tematicky diferencované odborné semináre pre
mandátnych trénerov (trénerov platených SZB - RD, CTM a ÚTM), ktorých organizáciu a riadenie garantuje
TMK a pri ich zabezpečení spolupracuje s príslušnými vzdelávacími zariadeniami.

8.

Materiálne a technické zabezpečenie doškoľovania a odborné semináre
Doškoľovania a odborné semináre na jednotlivé stupne kvalifikácie zabezpečuje finančne SZB na základe
svojho plánu práce na jednotlivé roky. Ich forma a počet závisí od finančných možností zväzu a financií
poskytnutých od MŠ SR na tieto účely. Školenia nie sú pravidelne každoročne organizované, ale riadia sa
potrebami zväzu a záujmom členov o ich absolvovanie tak, aby finančné náklady na ich uskutočnenie boli
využité ekonomicky. Honorovanie prednášok a vedenia seminárov bude v súlade s platnými smernicami pre
túto činnosť.

9.

Hodnotová úroveň trénerskej kvalifikácie
Trénerom, ktorí sú držiteľmi starších trénerských kvalifikácií budú vydané preukazy s novou kvalifikáciou na
základe žiadosti podľa platných predpisov.

10.

Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa smernica „SMERNICE PRE ŠKOLENIE TRÉNEROV“ schválená P-SZB 10.4.2010.

2. Táto smernica nadobúda platnosť schválením P-SZB 15.9.2016.
PRÍLOHY:
1. Osnovy pre školenie trénerov biatlonu.
2. Žiadosť o vydanie trénerskej licencie.

Príloha č.9A

OSNOVY PRE ŠKOLENIE TRÉNEROV BIATLONU

Profil trénera – I. stupeň
Získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava najnižšiu piatu trénerskú kvalifikáciu v
systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v biatlone,
ktorý má dostatočné množstvo poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú
prípravu na úrovni záujmovej činnosti vo všetkých vekových kategóriách.
Podmienky prijatia:
Dĺžka trvania školenia:

minimálny vek 18 rokov
minimálne 50 hodín
53 hodín (biatlon)
- 16 hod. všeobecná časť
- 37 hod. špecializácia biatlon

Skúška:
• vypracovanie seminárnej práce
• záverečná skúška zo všeobecnej časti
• záverečná skúška zo špecializácie (teoretická / praktická)
Povinná literatúra:
Paugschová, B.: Teória a metodika športovej prípravy v biatlone. UMB Banská Bystrica, 2000.
Petrovič, P.: Branno-technická a branno-športová činnosť. UK Bratislava, 1988.
Pravidlá biatlonu. SZB Banská Bystrica, 2003.
1.

UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLENIA TRÉNEROV I. STUPŇA – špecializácia biatlon
1.
2.

Téma
Pravidlá
Systém a organizácia súťaží

3.

Výzbroj, výstroj

4.

Beh na lyžiach

5.

Streľba v biatlone

6.

Komplexná pohybová činnosť
v biatlone

0

7.

Kondičná príprava

0

8.

Hospitácia na tréningoch
mládeže
Skúšky, konzultácie

0

9.

Spolu

Teória
Pravidlá domácich súťaží
Charakteristika súťaží,
organizácia podujatí
Zbrane, strelivo, strelnice, pravidlá
pri streľbe, lyžiarsky výstroj
Klasická technika,
korčuliarska technika
Technika streľby

Skúšky, konzultácie

Hod
1
1

Prax

Hod
0
0

1
1

1

3
8

Základy klasickej
a korčuliarskej techniky behu
na lyžiach, príklady nácviku
Základy streľby
zo vzduchovky
a malokalibrovky,
príklady nácviku
Príklady prípravných
a pohybových cvičení
komplexného nácviku
behu na lyžiach so streľbou
Základy kondičnej prípravy
mládeže
Chronometráž, obsah, radenie
cvičení, analýza
praktické výstupy
frekventantov

6

6

6

2
7
2
29

Profil trénera – II. stupeň
Graduovaný na stupni stredného, alebo úplného stredného odborného vzdelania. Získava štvrtú najvyššiu trénerskú
kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent II. stupňa je špecializovaný
odborník v biatlone, ktorý má dostatočné množstvo poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú
viesť športovú prípravu na úrovni záujmovej činnosti v biatlone vo všetkých vekových kategóriách a na úrovni
výkonnostného športu mládeže.
Podmienky prijatia:
absolvovaný I. stupeň
Dĺžka trvania školenia:
minimálne 100 hodín
105 hodín (biatlon)
- 34 hod. všeobecná časť
- 71 hod. špecializácia biatlon
Skúška:
• vypracovanie záverečnej práce
• záverečná skúška zo všeobecnej časti
• záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická časť)
Povinná literatúra:
Paugschová, B.: Teória a metodika športovej prípravy v biatlone. UMB Banská Bystrica, 2000.
Žídek, J.-Petrovič, P.: Lyžovanie. Peter Mačura 2009.
Pravidlá biatlonu. SZB 2003.
UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLENIA TRÉNEROV II. stupňa – špecializácia biatlon
Téma
Pravidlá
Organizácia biatlonu u nás
a vo svete
Charakteristika pohybovej
činnosti biatlonistu
Iné formy biatlonu,
pohybové a prípravné
cvičenia
Pohybová činnosť
v letnom biatlone

Teória
Medzinárodné pravidlá
Medzinárodná a slovenská biatlonová
organizácia, súťaže, stanovy
Analýza pohybovej činnosti biatlonistu
pri streľbe a pri behu na lyžiach

Technika behu v teréne,
technika streľby, metódy,
formy nácviku

2

6.

Špecifiká streľby
po záťaži

Dýchanie, mierenie,
spúšťanie pri streľbe
po záťaži

2

7.

Strelecká príprava

1.
2.
3.
4.

5.

8.

9.
10.

11.
12.

Hod Prax
1
1
2
0

Teória streľby, zákon
o zbraniach a strelive,
bezpečnosť pri streľbe
Športová príprava mládeže Etapy ŠPM, ich ciele a obsah, metódy
technickej, taktickej, kondičnej,
psychologickej a teoretickej prípravy
Výber talentov
Zásady výberu talentov, etapy výberu,
výberové kritériá,
Osobitosti športovej prípravy Somatické, fyziologické
a psychologické osobitosti športovej
dievčat a žien
prípravy žien a dievčat
Plánovanie, tréningová
Tréningová jednotka, jej štruktúra,
jednotka
príprava, organizácia a vedenie
Hospitácia na tréningoch
mládeže a dospelých

Hod
0
0
0

Prípravné cvičenia v biatlone,
pohybová činnosť v príprave
mladých biatlonistov
Príklady cvičení pri nácviku
a zdokonaľovaní pohyb.
činností, praktické výstupy
frekventantov
Príklady nácviku
a zdokonaľovania základných
činností
pri streľbe po záťaži

4

18

8

2

0

2

0

1

0

1

0

2

Príklady tréningových jednotiek

8

0

Chronometráž, obsah,
organizácia, analýza

10

13.

Skúšky, konzultácie
Celkove

Skúšky, konzultácie

5
21

50

Profil trénera – III. stupeň
Získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava tretiu najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v
systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v biatlone,
ktorý má dostatočné množstvo poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú
prípravu na úrovni vrcholového biatlonu mládeže a výkonnostného biatlonu dospelých.
Podmienky prijatia:
absolvovaný II. stupeň
Dĺžka trvania školenia:
minimálne 150 hodín
153 hodín (biatlon)
- 50 hod. všeobecná časť
- 103 hod.
Skúška:
• obhajoba záverečnej práce
• záverečná skúška zo všeobecnej časti
• záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická časť)
Povinná literatúra:
Paugschová, B.: Teória a metodika športovej prípravy v biatlone. UMB Banská Bystrica,2000.
Petrovič, P.: Branno-technická a branno-športová činnosť. UK Bratislava 1988.
Pravidlá biatlonu. SZB Banská Bystrica. 2003
UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLENIA TRÉNEROV III. STUPŇA – špecializácia biatlon
1.
2.
3.

Téma
Vznik a vývoj biatlonu,
vývoj pravidiel
Organizácia biatlonu
u nás a vo svete
Disciplíny biatlonu

Teória
História biatlonu, vývoj pravidiel, história
letného biatlonu
Organizácia a štruktúra súťaží IBU

Hod Prax
1

Hod
0

1

0

Charakteristika disciplín, vývojové tendencie
v disciplínach biatlonu v zimnej i letnej forme
Rozbor pohybovej činnosti biatlonistu pri behu
na lyžiach, pri terénnom behu, motorika
biatlonistu pred, počas a po streľbe
Technika a taktika, motorické učenie – fázy,
vonkajšie prejavy, CNS, technická a taktická
príprava – úlohy a ciele, metodika technickej
a taktickej prípravy
Technika a metodika behu na lyžiach aj so
zbraňou, technika ,metodika streľby,
komplexný nacvik behu so streľbou

2

0

2

0

3

0

4.

Rozbor motorickej
činnosti biatlonistu

5.

Technická a taktická
príprava

6.

Technika a metodika
nácviku pohybových
činností v biatlone

7.

Činnosť biatlonistu
v pretekoch

Taktika, nácvik a zdokonaľovanie činnosti
v jednotlivých disciplínach, metódy, formy,
činnosť na strelnici

4

8.

Výstroj, výzbroj,
technológie v biatlone

Lyžiarsky výstroj, zbrane, strelivo, strelnice,
trate

2

9.

Športová príprava
mládeže

2

0

10.

Výber talentov

Zásady, ciele, obsah prípravy v jednotlivých
etapách, osobitosti prípravy talentovanej
mládeže (ŠT, CTM, )
Zásady výberu talentov, etapy, výber detí do
útvarov talentovanej mládeže

2

0

6

Zásobníky cvičení pre
nácvik a zdokonaľovanie
praktické výstupy
poslucháčov
Príklady nácviku a
zdokonaľovania činností,
praktické výstupy
poslucháčov
Príprava lyží, údržba lyží,
príprava a údržba zbraní,
streliva

25

20

8

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

Osobitosti športovej
prípravy žien a dievčat

Osobitosti športovej prípravy žien a dievčat
v kondičnej, technickej, taktickej
a psychologickej príprave
Plánovanie, druhy plánov Plánovanie a stavba tréningu, druhy plánov,
východiská plánovania, periodizácia ročného
tréningového cyklu, evidencia
Hodnotenie pohybovej
Ukazovatele všeobecnej a špeciálnej
pohybovej pripravenosti v biatlone, z výber
výkonnosti
testov a testovanie v biatlone, sebakontrola
biatlonistu
Výkon a jeho hodnotenie Individuálny výkon a výkon družstva
v štafetových pretekoch, štruktúra výkonu,
príklady hodnotenia výkonu a vyhodnotenia
údajov
Kondičná príprava
Zameranie kondičnej prípravy, metódy, formy
a prostriedky rozvoja kondičných
koordinačných schopností v biatlone
Psychologická
Formovanie osobnosti pretekára, metódy,
prostriedky psych. prípravy, regulácia
a teoretická príprava
aktuálnych psych. stavov
Tréningové zaťaženie
Vonkajšie a vnútorné zaťaženie v biatlone,
komponenty zaťaženia
Príprava a vedenie
Vedenie pretekárov pred, počas a po
pretekoch, analýza a hodnotenie pretekov,
pretekárov
výkonu
Hospitácie na tréningoch

2

0

3

0

Zadanie prác a
konzultácie
Otvorenie a záver
školenia
Skúšky, konzultácie
Celkove

4

0

2

0

3
52

0
103

Konzultácie k zadaným témam, osnova práce,
obsah jednotlivých častí, citácia literatúry
Zameranie školenia, program, vyhodnotenie
školenia a diskusia
Skúšky, konzultácie

1

Praktické ukážky realizácie
jednotlivých testov

8

2

2

0

Príklady rozvoja jednotlivých
pohybových schopností

12

2

0

2

0

2

Praktická činnosť
frekventantov na pretekoch

14

0

Hospitácie na tréningoch
mládeže a dospelých,
chronometráž, obsah,
organizácia, analýza

16

Odborný garant školenia trénerov špecializácie biatlon
Trénerský kvalifikačný stupeň I. – III.
PaedDr. Peter Petrovič, PhD. - odborný garant
Absolvent FTVŠ UK, tréner I. triedy v biatlone, odborný asistent na Katedre športov v prírode a plávania FTVŠ UK.

Lektorský zbor - trénerský kvalifikačný stupeň I. – III.
Špecializácia biatlon
Mgr. Tomáš Fusko
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
Mgr. Pavol Kobela, PhD.
Mgr. Dušan Litva, PhD.

Príloha č.9B

ŽIADOSŤ O VYDANIE TRÉNERSKEJ LICENCIE

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU
ŽIADOSŤ O VYDANIE TRÉNERSKEJ LICENCIE
Žiadateľ:
Meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:

Dátum a miesto narodenia:
Adresu trvalého bydliska:
Klub biatlonu:
Kontakty (číslo telefónu, e-mailová adresa):

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Jazyková znalosti - aktívne:
Jazyková znalosti - pasívne:
Trénerská kariéra (klub, roky pôsobenia):

Dátum:

Podpis žiadateľa:

Sekretariát SZB potvrdzuje prijatie žiadosťi.
Dátum:

Sekretariát SZB - pečiatka a podpis:

Príloha č.10

SMERNICE PRE ROZHODCOV

Na základe Zz č. 300/2008 Zákona z 2. júla 2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Zz.č. 444/2008 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 27.októbra 2008 o akreditačnej komisii
pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky vydáva
Slovenský zväz biatlonu pre potreby prípravy a výchovy odborných kádrov – rozhodcov v biatlone, činnosť a evidenciu
rozhodcov tieto smernice.
Definícia rozhodcu, jeho poslanie a úlohy.
Rozhodca ovláda a najmä v praxi uplatňuje pravidlá, ustanovenia súťažných poriadkov, predpisy a smernice biatlonu.
Dbá na dodržiavanie zásad úrazovej zábrany v priebehu pretekov. Rozhodcovia biatlonu sú oprávnení, pokiaľ majú
platnú licenciu, vykonávať funkciu rozhodcu. Za svoju činnosť je rozhodca odmeňovaný v súlade s príslušnými
finančnými smernicami. Príslušná kvalifikácia sa rozhodcom udeľuje na základe splnenia stanovených odborných
podmienok. Rozhodca biatlonu je oprávnený rozhodovať na všetkých pretekoch biatlonu, ktorých usporiadateľom je
klub, SZB, alebo iný subjekt.
Rozhodcovská kvalifikácia SZB má tri stupne.
Najnižší kvalifikačný stupeň je I. ,najvyšší III. kvalifikačný stupeň (trieda).
ROZHODCA I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (TRIEDY) získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania
odborníkov v športe v Slovenskej republike. Rozhodca biatlonu I. triedy je špecializovaný odborník v biatlone, ktorý má
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich
súťaží na úrovni rekreačného športu a vykonávať úlohy rozhodcu na všetkých úrovniach súťaží, organizovaných SZB.
ROZHODCA II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (TRIEDY) získava druhú najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme
vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Rozhodca biatlonu II. triedy je špecializovaný odborník v
biatlone, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť
rozhodovanie domácich súťaží na nižšej úrovni a vykonávať úlohy rozhodcu na všetkých úrovniach súťaží,
organizovaných SZB.
ROZHODCA III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (TRIEDY) získava najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania
odborníkov v športe v Slovenskej republike. Rozhodca biatlonu III. triedy je špecializovaný odborník v biatlone, ktorý
má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať a viesť
rozhodovanie najvyšších súťaží organizovaných SZB
Rozhodca s platnou licenciou sa môže školenia na získanie licencie vyššieho stupňa (II. a III. triedy) zúčastniť po dvoch
rokoch od získania súčasnej triedy (I., resp. II. triedy). V prípade záujmu SZB môže rozhodcovská subkomisia ŠTK
udeliť z tohto pravidla výnimku.
Podľa smerníc a podmienok IBU urobí Prezídium SZB na návrh rozhodcovskej subkomisie ŠTK SZB výber najlepších
rozhodcov III. triedy na absolvovanie školenia pre získanie licencie medzinárodného rozhodcu IBU.

SMERNICA č. 1 pre činnosť rozhodcov SZB
Za účelom jednotného postupu a náležitého vymedzenia právomocí vydávajú sa smernice k delegovaniu rozhodcov na
súťaže SZB. Touto smernicou sa sleduje, aby sa rozhodcom umožnilo pravidelne sa zapájať do aktívnej činnosti a
umožnilo sa im zúčastňovať sa vrcholových súťaží v biatlone.

1.

Rozsah platnosti smernice

1.1

Táto smernica sa vzťahuje na usporiadanie:
medzinárodných podujatí, organizovaných na Slovensku

1.2

oficiálnych súťaží, organizovaných SZB (Slovenský pohár, Majstrovstvá SR)

1.3

oblastných súťaží organizovaných nižšími orgánmi a zložkami (majstrovstvá kraja)
Nevzťahuje sa na kontrolné, propagačné, pohárové, náborové a družobné súťaže, na ktorých sa neudeľujú
výkonnostné triedy

2.

Delegovanie rozhodcov

2.1
2.1.1

Rozhodcovská subkomisia SZB deleguje na:
Medzinárodné súťaže (okrem samostatných IBU podujatí ) – 3 rozhodcov

2.1.2
2.1.3

Majstrovstvá SR - 3 rozhodcov
Slovenský pohár - 3 rozhodcov

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Organizačný výbor súťaží
Deleguje potrebný počet rozhodcov
Organizačné výbory dbajú na to, aby neboli delegovaní rozhodcovia u ktorých prebieha disciplinárne
konanie, resp. zákaz činnosti a rozhodcov, ktorí nemajú zaplatené členské príspevky na príslušný rok.
Zabezpečuje včasné pozvanie delegovaných a vybraných rozhodcov.

3.

Spôsob delegovania rozhodcov - povinnosti rozhodcov

3.1

Organizačný výbor je povinný poslať rozhodcom pozvánky načas, najneskoršie 14 dní pred
konaním súťaže. K pozvánke je pripojená návratka. Pozvánka musí obsahovať upozornenie, že
rozhodca je povinný poslať návratku organizačnému výboru, prípadne na určenú adresu,
najneskoršie 7 dní po obdržaní delegačky. Rozhodca, ktorý neposlal návratku a príde na preteky,
nemusí byť usporiadateľom prezentovaný.
Ak nie sú s pozvánkou poslané propozície je potrebné presne v nej určiť miesto prezentácie, dátum a
hodinu príchodu rozhodcov.

3.1.1
3.2
3.2.1

3.2.4

Povinnosti rozhodcu
Rozhodca je povinný obratom vrátiť návratku usporiadateľovi, najneskoršie do 7 dní po obdržaní
delegačky (zúčastním sa - nezúčastním sa).
Zobrať si na preteky licenciu rozhodcu SZB, pravidlá SZB a písacie potreby.
Zúčastniť sa porád rozhodcov, nástupu, ak je požadovaná jeho účasť, dbať pokynov technického
delegáta, technického riaditeľa, hlavného rozhodcu a vedúcich rozhodcov na pracoviskách, pomáhať
pri príprave stanovíšť.
Delegovaní rozhodcovia musia byť zaradení na pozície štart - cieľ, strelnica a trať.

4.

Schválenie hlavných funkcií

4.1

Hlavného rozhodcu na M-SR, Slovenský pohár, ak je táto funkcia ustanovená v propozíciách,
schvaľuje ŠTK. Hlavní funkcionári pretekov musia byť členmi SZB a musia byť rozhodcami SZB,
ak si to ich funkcia (zaradenie) vyžaduje.

5.

Práva a povinnosti rozhodcu

5.1
5.1.1
5.1.2

Rozhodca má právo:
Na vytvorenie podmienok pre funkciu rozhodcu.
Na vyplatenie náležitostí podľa smerníc SZB.

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

Rozhodca je povinný:
Pri prezentácii sa preukázať platnou licenciou SZB.
Na viditeľnom mieste byť označený licenciou rozhodcu.
Dokonale ovládať pravidlá biatlonu a zoznámiť sa s propozíciami príslušných pretekov.
V priebehu pretekov byť disciplinovaný a presne dodržiavať zásady objektívneho rozhodovania.
V rámci svojho pracovného zaradenia iniciatívne a rozhodne zakročiť proti zisteným nedostatkom v
priebehu pretekov.
Pri nedodržaní pravidiel podať návrh na potrestanie (diskvalifikáciu) pretekára.
V prípade nehody spraviť všetky opatrenia pre poskytnutie prvej pomoci.

3.2.2
3.2.3

5.2.6
5.2.7

SMERNICA č. 2 pre školenie rozhodcov SZB (iný športový o dborník)
Pri organizovaní školenia rozhodcov všetkých stupňov a ustanovení požiadaviek na teoretické a praktické
vedomosti rozhodcov sa bude postupovať v zmysle Zákona o športe 440/2015, par. č. 85. Na základe tohto
zákona školenie rozhodcov je oprávnený vykonávať SZB.
Cieľom je, aby rozhodcovia príslušnej kvalifikácie absolvovali zodpovedajúce školenie a pri skúškach boli

uplatňované rovnaké nároky a správne hodnotenie podľa hľadísk a smerníc SZB, systému súťaží jednotlivých
sezón a Pravidiel biatlonu.

1.

Zásady pre udelenie kvalifikácie

1.1

Predpokladom pre získanie kvalifikácie rozhodcu I., II a III. triedy je absolvovanie školenia
s úspešnými záverečnými skúškami. Program školenia sa skladá z teoretickej prípravy, ktorá
pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti. Súčasťou špeciálnej časti je praktická príprava.

2.

Organizovanie školenia rozhodcov

2.1

Školenie rozhodcov I. II. a III. triedy organizuje ŠTK SZB, ktorá je poverená vzdelávaním
rozhodcov.
Školenie rozhodcov I. triedy môže organizovať aj klub po splnení podmienok daných ŠTK SZB.

2.2

ŠTK SZB tiež, v prípade potreby, organizuje semináre rozhodcov II. a III. triedy.

3.

Účastníci školenia

3.1

Účastníci školenia musia byť členmi SZB.

3.2

Účastník školenia je povinný predložiť pri prezentácií:
a) členský preukaz SZB
b) licenciu rozhodcu (mimo školenia rozhodcov I. triedy)

3.3

Vedúci školenia nepovolí účasť na školení účastníkovi, ktorý nie je uvedený v mennom zozname
rozhodcov, mimo účastníkov školenia rozhodcov I. triedy.

3.4

Účastníci školenia rozhodcov I. triedy musia v čase školenia dosiahnuť vek 15 rokov a mať
základné vzdelanie.

PROGRAM ŠKOLENIA ROZHODCOV BIATLONU
Názov témy

Rozsah školenia v hodinách
I.

II.

III.

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Psychológia športu

1

1,5

2

Etika a fair play

1

1,5

2

Základy prvej pomoci

1

1,5

2

Pedagogika

1

Sociológia športu

1,5

2

Právo v športe

1,5

2

Spolu

4

7,5

10

II. ŠPECIÁLNA ČASŤ
SZB, organizácia, IBU

1

1,5

2

Úvod do Pravidiel biatlonu

1

2

3

IBU Pravidlá súťaží a podujatí

-

1

2

Práva a povinnosti rozhodcu

1

1

2

Členenie, organizácia, usporiadanie a riadenie súťaží

-

1,5

2

Príprava pretekov (dokumentácia), propozície

-

1,5

3

Biatlon a letný biatlon

1

1,5

2

Jednotlivé preteky – VP, RP, SP, PsHŠ, štafety

1

1,5

2

Stopky a práca s nimi

1

1,5

1

1

1,5

2

1

1,5

1

Malokalibrovka: popis, kaliber, mieridlá, odpor spúšte,
pažba, upínacie
remene, nabíjanie, váha, zásobník, reklamy, strelivo
Vzduchovka: popis, typy, kaliber, mieridlá

Terče: funkčné požiadavky, geom. požiadavky, cieľová
stena,
materiál, povolené terče, takt. tech. popis
Tlačivá - používanie a vyplňovanie všetkých druhov tlačív
v biatlone
Výpočet výsledných časov, výpočet VT

1

1,5

2

1

1,5

1

-

1,5

2

Teoretické a praktické skúšky

2

2

3

Spolu

12

22,5

30

4.

Skúšky rozhodcov

4.1

Skúšky robia účastníci školenia nasledovne:
a) test s 15-timi otázkami, pre získanie I. triedy
test s 20-timi otázkami, pre získanie II. triedy
test s 30-timi otázkami, pre získanie III. triedy
b) výpočty výsledkov
• pre II. triedu 2x5 príkladov RP a VP, spraviť výsledkovú listinu
• pre III. triedu 2x5 príkladov RP a VP, spraviť výsledkovú listinu a výpočet výkonnostných tried
c) skúška z praktického prevedenia
• stopky a práca s nimi
• vypísanie tlačív (štart, cieľ, strelnica, kontroly a ostatné tlačivá, ktoré sa používajú pri pretekoch)

4.2

Pri vypracovaní testu nesmie skúšaný použiť Pravidlá biatlonu

4.3

V teste sa hodnotí každá správna odpoveď jedným bodom

4.4

Pre získanie rozhodcu príslušnej triedy musí účastník školenia zodpovedať správne 85% zo
všetkých otázok

5.

Skúšobná komisia

5.1

Skúšobná komisia je zložená:
a) vedúci školenia, ktorý je predsedom komisie
b) jeden člen lektorského zboru všeobecnej časti
c) jeden člen lektorského zboru špeciálnej časti
d) delegovaný zástupca rozhodcovskej subkomisie SZB (nemusí byť členom lektorského zboru)

5.2

Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie musia mať o jeden stupeň vyššiu kvalifikáciu ako
kvalifikačný stupeň, na ktorý sa školenie uskutočňuje.

5.3

Hodnotenie celkového prospechu vykonáva skúšobná komisia.

6.

Celkové hodnotenie vedomostí

6.1

Pri skúškach vykoná skúšobná komisia u každého účastníka školenia vyhodnotenie celkového
prospechu: prospel - neprospel.

6.2

Na základe absolvovania predpísaných skúšok, vystaví SZB Osvedčenie o absolvovaní školenia
rozhodcov príslušnej triedy.

6.3

Na základe vydaného Osvedčenia, sekretariát SZB vystaví licenciu rozhodcu príslušnej triedy.

7.

Zodpovednosť organizátora školenia

7.1

Organizátor je zodpovedný za nasledovné:
Dodržiavať predpísanú náplň školenia a stanovenie zásad pre hodnotenie skúšok celkového
prospechu a dbať, aby poslucháči pracovali samostatne.

7.2

Zaslať všetkým účastníkom včas pozvánku s potrebnými pokynmi.

7.3

Zabezpečiť, aby všetci účastníci školenia I. triedy vyplnili Evidenčnú kartu rozhodcu.

SMERNICA č. 3 pre vedenie evidencie a číslovanie licencií
Cieľom evidencie rozhodcov a číslovania licencií je, aby rozhodcovská subkomisia mala prehľad o počte dosiahnutých
kvalifikácií rozhodcov, ako aj ostatné údaje o rozhodcoch.

1.

Kartotéka rozhodcov - evidenčná karta

1.1

Kartotéku rozhodcov vedie sekretariát SZB.

1.2

Evidenčná karta musí byť vyplnená čitateľne (paličkovým písmom, alebo strojom), musí
zodpovedať aktuálnemu stavu.

1.3

V prípade, že rozhodca získa vyššiu kvalifikáciu, nevystavuje sa nová evidenčná karta, len sa v
evidenčnej karte a evidenčnom čísle urobí zmena rozhodcovskej triedy.

1.4

Ak rozhodca prestane vykonávať svoju funkciu, prípadne nezaplatí členský príspevok SZB vyradí
sa z evidencie a evidenčná karta sa archivuje po dobu platnosti licencie.

1.5

Distribúciu evidenčných karát rozhodcov zabezpečuje sekretariát SZB.

1.6

Evidenciu rozhodcov kontroluje 1x ročne Rozhodcovská subkomisia ŠTK.

2.

Menný zoznam rozhodcov

2.1

Menný zoznam rozhodcov vedie sekretariát SZB na základe databázy členskej základne.
Rozhodcovská subkomisia ŠTK ho kontroluje 1x ročne – v septembri.

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

Menné zoznamy sa vedú podľa tried a klubov a uvádza sa v nich nasledovné:
poradové číslo
číslo osvedčenia
číslo licencie
meno a priezvisko
presná adresa
dátum získania triedy
stupeň triedy
platnosť licencie
číslo telefónu
e-mailovú adresu
číslo bankového účtu

2.3

Menné zoznamy sú dôležitou pomôckou pre pozývanie rozhodcov na školenie k získaniu vyššej
triedy, resp. doškoľovací seminár. Keď nie je rozhodca v mennom zozname rozhodcov, nemôže
byť zaradený na školenie rozhodcov, mimo rozhodcov I. triedy.

3.

Početný stav rozhodcov

3.1

Početný stav rozhodcov sa vedie podľa tried, aby bol celkový prehľad o počtoch rozhodcov
biatlonu.

4.

Licencie rozhodcov

4.1

Licencia rozhodcu je doklad o získaní kvalifikácie.

4.2

Rozhodca je povinný sa o licenciu riadne starať a predkladať pri prezentácii na pretekoch a na
vyzvanie rozhodcovskej subkomisii ŠTK SZB.

4.3

Licenciu rozhodcu SZB vystavuje sekretariát SZB, na základe Osvedčenia o absolvovaní
školenia rozhodcov.

5.

Číslovanie licencií rozhodcov biatlonu (evidenčné čísla)

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Číslovanie sa robí kombináciou rímskej číslice a čísla.
Rímska číslica označuje príslušnú triedu.
Číslo je poradovým číslom v evidencii.
Pokiaľ rozhodca pri svojej funkcii podpisuje doklad (štart. listinu, výsledkovú listinu) uvádza vždy pod
svoje meno svoje číslo licencie.

6.

Predĺženie licencie

6.1

Predĺženie licencie sa uskutočňuje vždy po 4-roch rokoch, na požiadanie rozhodcu.

6.2

Podmienkou pre predĺženie licencie II. a III. triedy je absolvovanie semináru rozhodcov v období
posledných 3 rokov, okrem prípadov že ŠTK SZB v posledných troch rokoch platnosti licencie
doškoľovací seminár neorganizovala. Pri uplatnení tejto výnimky je rozhodca povinný zúčastniť sa
najbližšieho doškoľovacieho seminára, ktorý bude ŠTK SZB organizovať.

6.3

V prípade, že rozhodca nepožiada o predĺženie licencie, prestáva byť rozhodcom SZB.

6.4

Rozhodca môže požiadať o obnovenie licencie rozhodcu s časovým odstupom. Ak tak urobí do 2
rokov po uplynutí doby platnosti licencie, môže mu byť na základe súhlasu rozhodcovskej
subkomisie ŠTK, udelená licencia s pôvodnou triedou. Po uplynutí 2 rokov sa mu trieda znižuje o
jednu triedu. V prípade, že od uplynutia doby platnosti licencie ubehli 4 a viac rokov, je člen SZB,
ktorý chce znovu získať licenciu rozhodcu povinný absolvovať školenie rozhodcu I. triedy.

6.5

Medzinárodný rozhodca IBU, ktorý dosiahol vek 65 rokov a tým skončila oficiálne platnosť jeho
IBU licencia, má v SZB doživotne štatút medzinárodného rozhodcu, nemô že však ako
medzinárodná rozhodca pôsobiť na oficiálnych podujatiach IBU.

7.

Kontrola licencie pri pretekoch

7.1

Hlavný rozhodca kontroluje všetkým rozhodcom platnú licenciu.

7.2

Pokiaľ rozhodca nemá platnú licenciu a zaplatené členské príspevky v kale ndárnom roku, nemá
nárok na náležitosti, ako rozhodca s platnou licenciou.

7.3

Ak pre nedostatok rozhodcov rozhodne hlavný rozhodca o zaprezentovaní rozhodcu bez platnej
licencie, zaradí ho pokiaľ možno na pomocnú funkciu. Rozhodca má nárok na úhradu cestovného,
ubytovanie a stravu, ale neprináleží mu odmena.

7.4

Keď nemá rozhodca pri sebe svoju licenciu, môže byť zaprezentovaný a zaradený len v takom
prípade, ak je hlavnému rozhodcovi známe, že je držiteľom platnej licencie. V opačnom prípade
platí článok 7.3.

7.5

Komisia rozhodcov a organizátori pretekov nedelegujú rozhodcov, ktorí nie sú v mennom zozname
rozhodcov platných licencií.
ŠTK SZB
Prezídiom SZB schválené dňa 10.10.2009

Príloha č.11
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

POVINNOSTI TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB

Technický delegát je menovaný ŠTK SZB a je oficiálnym zástupcom SZB na pretekoch, na ktoré bol
menovaný. Náklady na jeho účasť na pretekoch hradí organizátor podľa platnej smernice SZB.
Technický delegát má na podujatí nasledovné úlohy:
a) byť predstaviteľom SZB v technických záležitostiach
b) zabezpečiť, aby preteky prebiehali podľa pravidiel, predpisov a smerníc SZB
c) pôsobiť ako konzultant a poradca organizátora s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre preteky
d) v prípade búrky môže okamžite zrušiť preteky
e) spolupracuje s koordinátorom súťaží SLP
Technický delegát je povinný plniť svoje povinnosti dôstojne, kompetentne, rýchlo a objektívne. Musí jednať s
pretekármi, trénermi, organizátormi, rozhodcami a funkcionármi pretekov s rešpektom, a ako predstaviteľ SZB
musí požadovať korektné jednanie od všetkých účastníkov podujatia. Musí zamedziť všetkým snahám
prekážať mu v práci, alebo uberať mu právomoc a poverenie. V prípade ťažkostí je povinný informovať
Koordinátora súťaží SLP, Predsedu ŠTK a P SZB.
Technický delegát je predsedom Súťažnej poroty na podujatí SZB, riadi a koordinuje jej činnosť.
Pri rozhodnutiach Súťažnej poroty dbá na to, aby jej rozhodnutia boli v súlade s pravidlami.
Kontakt s organizátorom:
a) TD je povinný nadviazať kontakt s organizátorom
b) TD je povinný reagovať včas na pozvanie organizátora, a informovať ho o čase svojho príchodu
Úlohy TD pred pretekmi:
a) musí prísť do miesta pretekov najmenej s 1-dňovým predstihom aby urobil kontrolu pripravenosti areálu
(tratí, strelnice, TK, a ostatných súčastí) či sú v súlade s pravidlami a smernicami SZB.
b) urobiť kontrolu organizačnej pripravenosti pretekov (časomiera, ubytovanie, stravovanie, lekárske
zabezpečenie a pod.)
c) pripraviť poradu vedúcich výprav a žrebovanie
d) dohliadnuť na správnosť žrebovania, skontrolovať včasnosť a úplnosť podaných prihlášok
e) dohliadnuť na správnosť prezentácie
f) pripraviť návrh na voľbu súťažnej poroty
Úlohy TD počas pretekov:
a) úzko spolupracovať s koordinátorom súťaží SLP, riaditeľom pretekov a organizačným výborom, prijímať
správy o priebehu pretekov, navrhovať nápravu ak je to potrebné
b) zúčastňovať sa porád vedúcich výprav, zvolávať, zúčastňovať sa a riadiť porady súťažnej poroty
c) skontrolovať a zabezpečiť úplnosť štartových a výsledkových listín podľa schválených požiadaviek SZB
d) koordinovať činnosť delegovaných rozhodcov a rozhodcov v spolupráci s hlavným rozhodcom pretekov
e) potvrdzovať predbežné výsledky a zabezpečiť ich vyvesovanie
f) zabezpečiť, aby boli správne pridelené body do Slovenského pohára
Úlohy TD po pretekoch:
a) zabezpečiť schválenie výsledkov a potvrdenie oficiálnych výsledkov
b) zabezpečiť vyhlasovanie výsledkov v spolupráci s koordinátorom súťaží SLP
c) spolu s koordinátorom súťaží SLP urobiť krátke zhodnotenie s riaditeľom pretekov a organizátorom
d) dohliadnuť na distribúciu výsledkových listín účastníkom
e) zabezpečiť doplnenie Evidencie napomenutí
f) spracovať Správu TD, v ktorej kriticky zhodnotí pripravenosť a priebeh podujatia a poukáže na kladné,
ale hlavne negatívne okolnosti a spracuje návrhy na vyriešenie nedostatkov
správu TD zašle do piatich dní po pretekoch predsedovi ŠTK, koordinátorovi súťaží SLP a
organizátorovi.

Príloha č. 12
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

POVINNOSTI KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ SLP

Koordinátor súťaží SLP (KS) je oficiálnym zástupcom SZB na pretekoch. Návrh na menovanie KS podáva
pred každou sezónou ŠTK a schvaľuje ho Prezídium SZB. Náklady na jeho účasť na podujatiach hradí SZB.
Koordinátor súťaží pomáha a usmerňuje organizátorov podujatí SLP s cieľom zabezpečiť najlepšiu možnú
úroveň podujatí a pripraviť adekvátne podmienky pre všetkých účastníkov SLP. V prípade potreby poskytuje
organizátorom odbornú pomoc pri riešení organizačných a technických otázok.
Koordinátor súťaží je povinný plniť svoje povinnosti dôstojne, kompetentne, rýchlo a objektívne. Musí jednať s
pretekármi, trénermi, organizátormi, rozhodcami a funkcionármi pretekov s rešpektom a ako predstaviteľ SZB
musí požadovať korektné jednanie od všetkých účastníkov podujatia. Musí zamedziť všetkým snahám
prekážať mu v práci, alebo uberať mu právomoc a poverenie. V prípade ťažkostí je povinný informovať
Predsedu ŠTK a P SZB.
Koordinátor súťaží je nehlasujúcim členom Súťažnej poroty, v ktorej plní funkciu poradcu alebo konzultanta.
Koordinátor súťaží je, v prípade potreby, povinný vykonať inšpekciu miesta konania pretekov a to najmä v
prípade, ak sa jedná o nového organizátora pretekov SLP alebo v prípade požiadavky zo strany organizátora.
Na inšpekciu môže prizvať aj delegovaného TD.
Úlohy KS pred pretekmi:
a) KS je povinný nadviazať kontakt s organizátorom už pri príprave propozícií podujatia, ktoré musí z
odborného hľadiska posúdiť pred ich schválením.
b) KS je povinný dostaviť sa do miesta konania pretekov minimálne s 1-dňovým predstihom a o čase
svojho príchodu informovať organizátora.
c) skontrolovať pripravenosť areálu, či sú v súlade s pravidlami a požiadavkami SZB (reklamné banery,
priestor pre vyhlasovanie výsledkov)
d) urobiť kontrolu organizačnej pripravenosti pretekov
Úlohy KS počas pretekov:
a) úzko spolupracovať s TD riaditeľom pretekov a organizačným výborom, prijímať správy o priebehu
pretekov, navrhovať nápravu ak je to potrebné
b) zúčastňovať sa porád vedúcich výprav, súťažnej poroty a rozhodcov
c) kontrolovať plnenie zmluvy organizátora a SZB
Úlohy KS po pretekoch:
a) zabezpečiť vyhlasovanie výsledkov v spolupráci s TD
b) urobiť krátke zhodnotenie s hlavnými funkcionármi organizačného výboru za prítomnosti TD
c) vyhodnotiť prácu TD
d) spracovať Správu KS, v ktorej zhodnotí pripravenosť a priebeh podujatia a poukáže na kladné, ale
hlavne negatívne okolnosti a spracuje návrhy na vyriešenie nedostatkov. Zhodnotí prácu TD. Súčasťou
Správy KS je súhlas na plnenie zmluvy o organizácii podujatia SZB, poprípade návrh na
krátenie/navýšenie príspevku poskytnutého organizátorovi zo strany SZB. Správu KS zašle najneskôr do
piatich dní po pretekoch viceprezidentovi SZB pre technické záležitosti, organizátorovi a TD.
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VYDANIE 2015

1.1

ÚVOD
Slovenský zväz biatlonu vydáva Pravidlá biatlonu , ktorými sa budú riadiť súťaže
organizované v biatlone. Pravidlá biatlonu a ich zmeny schvaľuje Prezídium SZB na
základe návrhu ŠTK 1. Výklad k pravidlám dáva Prezídium SZB a ŠTK.
Cieľom týchto pravidiel je :
•

poskytovať informácie o biatlonových podujatiach a súťažiach každému, kto je
zapojený v tomto športe,

•

zaručiť spravodlivé, rovnaké a nediskriminujúce preteky pre všetkých súťažiacich,

•

zaručiť bezpečnosť všetkých pretekárov a ich sprievodu, divákov a funkcionárov,

•

starať sa o prirodzené požiadavky životného prostredia,

•

chrániť povahu a charakter biatlonu pred ľahkomyseľnými a nesprávnymi zmenami,

•

predchádzať neprijateľným konaniam, ako je doping a hrubý komercionalizmus,

•

chrániť organizátorov pretekov pred nerozumnými požiadavkami,

•

zvyšovať atraktívnosť a popularitu biatlonu a prispievať k rozvoju športu.

Podnety na zdokonalenie týchto pravidiel sú vítané a môžete ich posielať
generálnemu sekretárovi SZB, alebo Športovo -technickej komisii SZB.
Pravidlá si môžete objednať na sekretariáte SZB :
Partizánska cesta 71
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
Telefón:
e-mail:
webová stránka:

1

048/41 44 776
svk@biathlon.sk
www.biathlon.sk

Športovo-technická komisia SZB
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1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Poznámka: Pomenovanie pretekár (športovec) a biatlonista je v týchto pravidlách obecné, rozdelenie na muža alebo ženu je
použité len ak je to potrebné. Pri použití vo všeobecnom kontexte slová on, jemu, jeho znamenajú súčasne ona, jej, jej.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

D EFINÍCIA BIATLONU
Biatlon je šport, ktorý kombinuje beh na lyžiach so streľbou na cieľ.
VO SVOJICH PRÍBUZNÝCH PODOBÁCH
kombinuje ďalšie formy pohybu so streľbou. Na Slovensku je najrozšírenejší letný biatlon, ktorý je kombináciou
cezpoľného behu a streľby. Okrem toho sú známe ďalšie formy ako: beh na kolieskových lyžiach, resp. korčuliach
a streľba, horské bicykle a streľba, beh na lyžiach alebo cezpoľný beh a lukostreľba, aj beh na snežniciach a streľba.
(viď príloha č. 6)
BIATLON JE NA SLOVENSKU
riadený a zabezpečovaný Slovenským zväzom biatlonu - SZB s jeho štruktúrami. SZB je členským zväzom
Medzinárodnej únie biatlonu - IBU, ktorá metodicky riadi a zastrešuje biatlon vo svete.
P OUŽITIE PRAVIDIEL
Tieto pravidlá sú záväzné pre preteky organizované Slovenským zväzom biatlonu. Krajské majstrovstvá, preteky
Slovenského pohára a majstrovstvá Slovenska. Na ostatných podujatiach - propagačné, náborové, súťaže škôl
alebo iných záujmových skupín budú tieto pravidlá uplatňované v prípade, že propozície neuvádzajú špecifické
zmeny. V každom prípade, však všetky preteky v biatlone majú základ v týchto pravidlách.
V prípade medzinárodných pretekov IBU, ktorých organizátorom je SZB platia pre tieto IBU Pravidlá pretekov
a podujatí a na ich základe vydané propozície podujatia.
PRAVIDLÁ SÚ POVINNÍ OVLÁDAŤ
a) pretekári vo všetkých bodoch, ktoré majú význam pre ich správanie sa pri tréningoch, pretekoch a s tým
súvisiacich aktivitách
b) tréneri a obslužný personál družstiev
c) funkcionári SZB, vrátane rozhodcov
d) usporiadatelia podujatí v biatlone
K ATEGÓRIE PRETEKÁROV
V zime aj v lete určuje SZB 17 vekových kategórii. Najnižšia veková kategória je žiactvo 10-11 ročné. Najstaršími
kategóriami sú ženy 40 ročné a staršie a muži 50 roční a starší.
ZARADENIE DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ:
žiaci A
(ŽciA)
10 - 11 roční
žiačky A
(ŽkyA)
10 - 11 ročné
žiaci B
(ŽciB)
12 - 13 roční
žiačky B
(ŽkyB)
12 -13 ročné
žiaci C
(ŽciC)
14 - 15 roční
žiačky C
(ŽkyC)
14 -15 ročné
dorastenci A
(DiA)
16
roční
dorastenky A
(DyA)
16
ročné
dorastenci B
(DiB)
17 - 19 roční
dorastenky B
(DyB)
17 -19 ročné
juniori
(Ji)
20 - 22 roční
juniorky
(Jy)
20 - 22 ročné
muži A
(MiA)
23 - 39 roční
ženy A
(ŽyA)
23 - 39 ročné
muži B
(MiB)
40 - 49 roční
ženy B
(ŽyB)
40 - ročné a staršie
muži C
(MiC)
50 - roční a starší
VEKOVÉ KATEGÓRIE
môžu byť vo výnimočných prípadoch upravené Prezídiom SZB. Zmeny sa oznamujú v smerniciach SZB pre
príslušnú sezónu.
ZARADENIE DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
Pre zaradenie do vekovej kategórie v rámci SZB platí, že športovec je zaradený do príslušnej vekovej kategórie,
ktorej vekovú hranicu dosiahne v roku konania príslušnej súťažnej sezóny. V tejto kategórii štartuje už od začiatku
zimnej súťažnej sezóny t.j. od 1. novembra predchádzajúceho roku.
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VEK PRETEKÁROV PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE
Sezóna
Žiaci/ky A 10-11 r.
Žiaci/ky B 12-13 r.
Žiaci/ky C 14-15 r.
Dorastenci/ky A 16 r.
Dorastenci/ky B 17-19 r.
Juniori/ky 20-22 r.
Muži/Ženy A 23-39 r.
Muži B 40-49 r.
Ženy B 40 r. a staršie
Muži C 50 r. a starší

1.4.2018/31.3.2019
2009 – 2008
2007 – 2006
2005 – 2004
2003
2002 – 2000
1999 – 1997
1996 – 1980
1979 – 1970
1979 a viac
1969 a viac

1.4.2019/31.3.2020
2010 – 2009
2008 – 2007
2006 – 2005
2004
2003 – 2001
2000 – 1998
1997 – 1981
1980 – 1971
1980 a viac
1970 a viac

1.4.2020/31.3.2021
2011 – 2010
2009 – 2008
2007 – 2006
2005
2004 – 2002
2001 – 1999
1998 – 1982
1981 -1972
1981 a viac
1971 a viac

1.4.2021/31.3.2022
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 – 2008
2006
2005 – 2003
2002 – 2000
1999 – 1983
1982 – 1973
1982 a viac
1972 a viac

Príklad: športovec narodený v roku 1996 bude štartovať v zimnej sezóne 2018/2019 v kategórii mužov A, to sa týka aj prípadných
decembrových pretekov. V Letnom biatlone 2018 bude štartovať v kategórii mužov A už od prípadných júnových pretekov.

1.3.4

VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie môžu byť pretekári zaradení, na základe
príslušných predpisov SZB, do vyššej vekovej kategórie, tzv. postaršenie - vždy iba o jednu kategóriu vyššie a len
z kategórie dorastu A do dorastu B, z kategórie dorastu B do juniorskej a z juniorskej do mužskej a ženskej
kategórie. Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej kategórii berie ŠTK SZB na
vedomie.2

1.4

D RUHY PRETEKOV
V SZB platia pre všetky kategórie nasledovné druhy pretekov:
a) vytrvalostné preteky
b) rýchlostné preteky
c) stíhacie preteky
d) preteky s hromadným štartom
e) preteky štafiet
f) superšprint
g) miešané štafety
h) dvojčlenné štafety
i) dvojčlenné miešané štafety
VYTRVALOSTNÉ PRETEKY
Sú preteky jednotlivcov s najdlhšími traťami, s príslušným počtom streleckých položiek, určených pre tú, ktorú
kategóriu. Vytrvalostné preteky sú špecifické tým, že sú jediným druhom biatlonových pretekov, v ktorých sa
nezasiahnutie terča trestá časovou prirážkou. Dĺžky tratí, počet strelieb a hodnota časových prirážok sú uvedené
v prílohe č. 1
RÝCHLOSTNÉ PRETEKY
Sú preteky jednotlivcov s najkratšími traťami, s najviac dvomi streleckými položkami. Nezasiahnutie terča sa trestá
odbehnutím trestného kola. Dĺžky tratí, počet strelieb a dĺžka trestného kola sú uvedené pre biatlon a letný biatlon
v prílohe č. 1.
STÍHACIE PRETEKY
Sú to preteky jednotlivcov. Pretekári štartujú v poradí, v akom skončili v kvalifikačných pretekoch, ktorými sú
rýchlostné, ale môžu byť aj vytrvalostné preteky. Prvý pretekár má čas štartu 0.00, čas štartu ďalších pretekárov
určuje odstup od víťaza v kvalifikačných pretekoch zaokrúhlený na celé sekundy. Pretekár, ktorý dobehne do cieľa
prvý, je víťazom pretekov. Dĺžky tratí sú medzi traťami v pretekoch s hromadným štartom a rýchlostnými pretekmi v našich podmienkach sú u väčšiny kategórií totožné s traťami v rýchlostných pretekoch. Počet pretekárov je
podmienený počtom stavov na strelnici. Za nezasiahnutý terč beží pretekár trestné kolo. Dĺžky tratí, počet strelieb
a dĺžka trestného kola sú uvedené v prílohe č. 1.

1.4.1

1.4.2

1.4.3

2

pozri prílohu č.4 - Súťažný poriadok
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1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11
1.4.12

1.5
1.5.1

3
4

PRETEKY S HROMADNÝM ŠTARTOM
Typickým znakom pretekov s hromadným štartom, ktorý určuje aj názov pretekov, je hromadný štart všetkých
štartujúcich pretekárov v kategórii v jednom čase. Prvý v cieli je víťazom. Dĺžkou tratí sa preteky s hromadným
štartom zaraďujú na druhé miesto po vytrvalostných pretekoch. Počet pretekárov je podmienený počtom stavov na
strelnici. Za nezasiahnutý terč beží pretekár trestné kolo. Dĺžky tratí, počet strelieb a dĺžka trestného kola sú
uvedené v prílohe č. 1.
PRETEKY ŠTAFIET
Sú klasickým druhom biatlonových pretekov. Štafety sú zložené z troch, resp. štyroch členov, z ktorých každý
absolvuje svoju trať a predpísané strelecké položky v poradí, v akom je určený trénerom. Prví členovia štafety
štartujú naraz. Pretekár na poslednom úseku, ktorý prebehne prvý cieľom určuje víťaznú štafetu. Za nezasiahnutý
terč beží pretekár trestné kolo. Dĺžky tratí, počet strelieb a dĺžka trestného kola sú uvedené v prílohe č. 1.
SUPERŠPRINT
Superšprint slúži na zatraktívnenie biatlonových súťaží – zväčša pri pohárových, propagačných a náborových
podujatiach. Skladá sa z dvoch častí a to kvalifikácie superšprintu a finále superšprintu. Obidve tieto zložky sa líšia
v počte predpísaných streleckých položiek a druhom štartu. V kvalifikácii sú predpísané dve strelecké položky L3, S4
a jednotlivý štart so štartovým intervalom 15 sekúnd. Vo finále sú predpísané štyri strelecké položky L,L,S,S a štart
je spoločný. Finále sa môže zúčastniť maximálne taký počet pretekárov, koľko je prístupných stavov na strelnici. Pri
každej streleckej položke má pretekár k dispozícii okrem 5 nábojov v zásobníku, 3 rezervné náboje. Trestom za
netrafený terč je, v kvalifikácii aj vo finále, vyradenie zo súťaže. Kvalifikácia aj finále sa uskutoční v ten istý deň.
Dĺžka trate v kvalifikačných pretekoch predstavuje 60 % dĺžky trate vo finále. Sú to najkratšie trate uplatňované
v biatlone. Dĺžky tratí, počet strelieb a dĺžka trestného kola sú uvedené v prílohe č. 1.
MIEŠANÉ ŠTAFETY
Majú také isté pravidlá ako klasické štafety, s tým rozdielom, že prvé dva úseky bežia ženy a druhé dva úseky muži.
Dĺžky tratí, počet strelieb a dĺžka trestného kola sú uvedené v prílohe č. 1.
DVOJČLENNÉ ŠTAFETY
Štafety sú zložené z dvoch členov, z ktorých každý absolvuje svoju trať a predpísané strelecké položky v poradí,
v akom je určený trénerom, dvakrát. Prví členovia štafety štartujú naraz a po streleckých položkách v ľahu a v stoji
odovzdajú štafetu druhému členovi v odovzdávacom území, ktoré sa nachádza bezprostredne za trestným kolom.
Druhý člen štafety absolvuje predpísanú trať a strelecké položky a odovzdá štafetu opäť prvému členovi. Každý
pretekár absolvuje štyri strelecké položky a určenú okruhy trate. Po poslednej streleckej položke absolvuje druhý
člen štafety svoj bežecký okruh a ide do cieľa. Dĺžky tratí, počet strelieb a dĺžka trestného kola sú uvedené v prílohe
č.1. Ostatné uplatňované pravidlá sú rovnaké ako pri pretekoch štafiet.
DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY
Majú také isté pravidlá ako dvojčlenné štafety s tým rozdielom, že prvý úsek beží úsek beží žena a druhý úsek muž.
Dĺžky tratí, počet strelieb a dĺžka trestného kola sú uvedené v prílohe č.1.
MODIFIKÁCIE A INÉ DRUHY PRETEKOV
SZB má právo obmieňať (modifikovať) existujúce druhy pretekov a v rámci podujatí SZB predstavovať nové druhy
pretekov, na základe vlastných návrhov, alebo na základe zmien druhov pretekov v rámci IBU.
SÚŤAŽNÝ PROGRAM
Rozpis, rozsah a druhy pretekov pre podujatia SZB schvaľuje Prezídium SZB na základe návrhu ŠTK SZB.
KALENDÁR PODUJATÍ SZB
Podujatia SZB sú organizované každoročne v rozsahu schválenom Prezídiom SZB. Na základe návrhu ŠTK SZB
schváli Prezídium kalendár, ktorý je pre jednotlivé sezóny uverejňovaný v informačnom spravodaji SZB.
P RAVIDLÁ PRE POVOLENIE ŠTARTU PRETEKÁROV A DRUŽSTIEV
VŠEOBECNE
Podujatí v biatlone organizovaných SZB sa môžu zúčastňovať len tí pretekári, ktorí spĺňajú podmienky stanovené
SZB a propozíciami, vydanými k jednotlivým podujatiam. K tomu, aby sa pretekár mohol zúčastniť na podujatí SZB,

L - streľba ležmo
S - streľba stojmo
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1.5.2

1.5.3
1.5.4

1.6
1.6.1

1.6.1.1

1.6.2

1.6.3
1.6.4

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3
1.7.3.1

1.8

musí byť členom SZB (pokiaľ Prezídium SZB nerozhodne inak), alebo členom členskej federácie IBU. Pretekár je
povinný dodržiavať Stanovy SZB, Pravidlá biatlonu, ale aj smernice vydané na ich základe.
Pretekár môže štartovať
len za klub, ktorého je členom, resp. v ktorom mu bolo povolené hosťovanie, a môže pretekať len za jeden klub
v jednej pretekárskej sezóne. Výnimku tvoria podľa Prestupového poriadku SZB vysokoškoláci a pretekári
zaraďovaní do stredísk biatlonu - po splnení predpísaných povinností.
ZODPOVEDNOSŤ PRETEKÁRA
KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIÁ
Kvalifikačné kritéria pre účasť na jednotlivých podujatiach SZB určujú:
1. Súťažný poriadok SZB
2. smernice príslušnej sezóny
3. propozície vydané na ich základe
Pretekár sa môže zúčastniť na pretekoch alebo podujatiach SZB len s výstrojom, výzbrojou a reklamami, ktoré sú
v súlade s Pravidlami a smernicami SZB, ktoré vychádzajú z materiálového katalógu IBU. Pretekár zodpovedá za to,
že jeho výstroj a výzbroj kontrola na štarte a v cieli schváli.
P RIHLÁŠKY
KLUB JE POVINNÝ
prihlásiť svojich pretekárov na podujatie SZB písomnou prihláškou v termíne určenom propozíciami. Klub je povinný
poslať prihlášku E-mailom na predpísanom formulári.
PRIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAŤ NASLEDOVNÉ ÚDAJE:
a) názov klubu
b) zoznam prihlasovaných pretekárov na jednotlivé druhy pretekov, pričom u každého uvedie: meno, priezvisko,
kód narodenia, kategóriu
c) zodpovedného funkcionára klubu s kontaktom (adresa, telefón, e-mail, fax a pod.)
V PRÍPADE, ŽE SA KLUB, ALEBO PRETEKÁR,
z akýchkoľvek dôvodov nemôže pretekov, na ktoré sa prihlásil, zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť ihneď,
najneskôr však do skončenia prezentácie, organizátorovi podujatia.
PODANÍM PRIHLÁŠKY
klub potvrdzuje a zodpovedá za to, že pretekár je poistený proti úrazu a že je zdravotne spôsobilý pretekať.
ONESKORENÁ PRIHLÁŠKA
a) TD môže povoliť oneskorenú prihlášku (doplnenie pôvodnej prihlášky) v mimoriadnych prípadoch.
b) Súťažná porota presne určí, z ktorej pozície(í) bude(ú) oneskorený(í) pretekár(i) štartovať.
ŽREBOVANIE A PRIDEĽOVANIE ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
VŠEOBECNE
Pretekári, alebo družstvá sú z prihlášok na preteky náhodne zoradení manuálnym alebo počítačovým žrebovaním
a je im pridelené štartové číslo na základe tohto žrebovania, prípadne podľa iných pravidiel, ktorými sa tieto preteky
riadia.
TERMÍNY ŽREBOVANIA
Žrebovanie sa môže uskutočniť na základe prihlášok deň pred konaním prezentácie, alebo počas konania porady
vedúcich výprav, ak to časový program umožňuje. Pri medzinárodných podujatiach, alebo podujatiach
s medzinárodnou účasťou organizovaných SZB sa termíny, v prípade potreby, zhodujú s pravidlami IBU.
MIESTO A ČAS ŽREBOVANIA
Budú vždy uvedené v propozíciách podujatia.
PRETEKÁRI NIE SÚ ZVYČAJNE ZARAĎOVANÍ DO SKUPÍN.
Žrebuje sa celá kategória. Na základe požiadaviek reprezentačných trénerov môžu byť v niektorých kategóriách, po
schválení Súťažnou porotou, vytvorené dve i viac skupín.
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OBVYKLÉ ŽREBOVANIE PRETEKOV JEDNOTLIVCOV
Štartové poradie je prideľované náhodným žrebovaním mien športovcov a štartového čísla pre každého
prezentovaného pretekára, zvyčajne v jednej skupine, ktorú tvorí príslušná kategória. Každé štartové číslo v poradí
musí byť pridelené pretekárovi, žrebovanie voľných (bielych) čísel nie je dovolené. Na základe miestnych
podmienok, však môžu byť ponechané voľné čísla (najvyššie čísla pre kategóriu).
ŽREBOVANIE RÝCHLOSTNÝCH PRETEKOV SO ŠTARTOM V SKUPINÁCH
V niektorých podujatiach, na základe schválenia, sa môže uskutočniť štart rýchlostných pretekov v skupinách. Ak sa
štartuje v skupinách, bude žrebovanie kategórie rozdelené do štartových skupín. Počet pretekárov v štartovej
skupine bude závisieť od možností a podmienok štadióna a od celkového počtu pretekárov. Žrebovanie bude
prebiehať tak isto ako pri individuálnom štarte s možnosťou nasadzovania pretekárov do výkonnostných skupín.
Pri štarte v skupinách bude štartové číslo určovať postavenie pretekára na štarte s tým, že jednotka je prvá vľavo.
PRIDEĽOVANIE ŠTARTOVÝCH ČÍSEL A ŠTARTOVÉHO ČASU - STÍHACIE PRETEKY
Žrebovanie stíhacích pretekov sa neuskutočňuje. Pretekárom sú prideľované štartové čísla a štartový čas na
základe výsledkov kvalifikačných pretekov, ktoré sa môžu uskutočniť v rámci rýchlostných pretekov alebo
vytrvalostných pretekov.
Prezídium SZB rozhodne, ktoré preteky budú kvalifikačnými pretekmi pre každé podujatie.
Pretekári v stíhacích pretekoch budú štartovať v tom istom poradí, v akom skončili v kvalifikačných pretekoch: víťaz
kvalifikačných pretekov bude štartovať prvý so štartovým číslom 1, umiestnený na druhom mieste v kvalifikačných
pretekoch bude štartovať so štartovým číslom 2, a tak ďalej.
Víťaz kvalifikačných pretekov bude mať štartový čas 00:00, ktorý bude zverejnený v štartovej listine ako určenie
času pre štart v stíhacích pretekoch. Zostávajúci pretekári v stíhacích pretekoch budú mať svoj štartový čas taký istý
ako bol časový rozdiel, ktorým zaostali za víťazom v rýchlostných pretekoch alebo v preteky s hromadným štartom,
alebo polovica času za víťazom vo vytrvalostných pretekoch zaokrúhlený na najbližšiu celú sekundu. Všetci
pretekári, ktorých štartový čas je viac ako tri minúty za štartom vedúceho pretekára, budú odštartovaní spoločne v
tretej minúte po prvom štarte, ale ich skutočný čas v pretekoch bude ukazovať ich čas vypočítaný z ich skutočného
času štartu z kvalifikačných pretekov. Okrem toho budú štartové časy uvedené na štartovacích bránkach. Štartová
listina je vydávaná na základe horeuvedeného a musí udávať, z ktorej štartovej bránky bude každý pretekár
štartovať.
Mená pretekárov, ktorí sa kvalifikovali, ale nebudú štartovať v stíhacích pretekoch oznámi vedúci družstva
v kancelárii pretekov, čo najskôr ako je to možné, najneskôr však jednu hodinu pred štartom.
ŽREBOVANIE ŠTARTOVÝCH ČÍSEL - PRETEKY S HROMADNÝM ŠTARTOM
Štartové čísla pre preteky s hromadným štartom a štartové dráhy sú prideľované podľa umiestnenia v kvalifikačných
pretekoch z predchádzajúceho dňa. Podľa počtu pretekárov a počtu dráh sa budú pretekári s vyššími štartovými
číslami zaraďovať do druhého, či tretieho radu - skupiny podľa predchádzajúcich pretekov.
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.
ŽREBOVANIE PRETEKOV ŠTAFIET , MIEŠANÝCH ŠTAFIET, DVOJČLENNÝCH ŠTAFIET A DVOJČLENNÝCH MIEŠANÝCH
ŠTAFIET
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DÔVOD ŽREBOVANIA ŠTAFIET5
Žrebovanie pretekov štafiet určuje štartové číslo každého družstva, ktoré zároveň určuje číslo štartovej dráhy a číslo
streleckého stavu prvého člena štafety v prvej streľbe.
UMIESTNENIE PRETEKÁROV V ŠTARTOVÝCH DRÁHACH ŠTAFIET
Štartové dráhy budú číslované zľava doprava v smere štartu. Číslo 1 je ľavá trať a najvyššie číslo prvého radu má
pravá trať. Najnižšie číslo v druhom rade bude za číslom 1 a ďalšie nasledujúce číslo za číslom 2, atď.
P ORADY VEDÚCICH VÝPRAV
VŠEOBECNE
Na každom podujatí v biatlone je organizátor povinný usporiadať porady vedúcich výprav, na ktorých okrem iného
budú volené súťažné poroty , uskutoční sa žrebovanie (ak sa tak už nestalo predtým), organizátor poskytne

ustanovenia pre štafety sa týkajú aj miešaných štafiet, dvojčlenných štafiet a dvojčlenných miešaných štafiet
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informácie o podujatí a jednotlivých pretekoch, tratiach a tak podobne. Čas a miesto porád vedúcich výprav je
uvedené v časovom rozpise podujatia. Porady vedie riaditeľ pretekov.
ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV
Porád vedúcich výprav sa môžu zúčastniť:
• oficiálny zástupca SZB
• technický delegát, hlavný rozhodca
• všetci členovia Súťažnej poroty
• najmenej jeden zástupca z každého zúčastneného klubu
• riaditeľ pretekov
• velitelia strelnice, tratí, merania času a tajomník pretekov, alebo ich zástupcovia
• potrebný obslužný personál, ak je to potrebné
PROGRAM PORADY VEDÚCICH VÝPRAV
Program porady vedúcich výprav musí obsahovať nasledovné odporučené body:
• prezentácia účasti klubov
• voľba Súťažnej poroty (prvá porada)
• žrebovanie
• technické poznámky k nasledujúcim pretekom
• poznámky TD
• predpoveď počasia
• ostatné záležitosti - vyhodnotenie predchádzajúcich pretekov
• záver
ZÁKAZY A SANKCIE PRE NEPRETEKAJÚCE OSOBY
VŠEOBECNE
Pomoc pretekárom, nepovolená týmito pravidlami, počas pretekov je zakázaná.
ŠPECIFIKOVANIE ZÁKAZOV
NA STRELNICI
Na strelnici, vrátane 10 m vľavo a vpravo od strelnice, je zakázané poskytnúť pretekárovi akoukoľvek osobou
akúkoľvek akustickú alebo vizuálnu informáciu, radu, informáciu cez vysielačku alebo inou komunikačnou metódou.
Toto sa nevzťahuje na všeobecný súhlas alebo sklamanie vyjadrené aplauzom alebo výkrikmi divákov. Priestor
strelnice sa označuje jasným viditeľným značením 10 m od ľavej a pravej hraničnej línie strelnice.
NA TRATIACH
Kráčať alebo behať na lyžiach pred, vedľa alebo za pretekárom je zakázané. Dovolené je bežať bez lyží vedľa
pretekára najviac 50 m s cieľom poskytnúť mu informácie o pretekoch alebo nápoj. Je zakázané dotýkať sa
pretekára s cieľom poskytnúť mu pomoc pri pohybe, alebo brániť pretekárom v pohybe. Pomôcť pretekárovi zmeniť
sklzové vlastnosti jeho lyží je počas pretekov zakázané. V priestore 100 m pred a 100 m za strelnicou, v priestore
trestného kola, na všetkých častiach tratí vedúcich cez štadión, v odovzdávacom území a posledných 100 m pred
cieľom je bežanie vedľa pretekára zakázané.
NA ŠTADIÓNE
Zdržiavať sa na všetkých častiach tratí prechádzajúcich cez štadión je zakázané. Na štadióne je možne státie len vo
vyhradených priestoroch štadióna (priestor štartu, cieľa a strelnice).
Štadiónom pre tieto účely rozumieme priestor, v ktorom sa uskutočňujú preteky, t.j. priestor štartu a cieľa, strelnica,
trestné kolo, odovzdávacie územie štafiet. Časť tratí, ktoré vedú medzi štartom a cieľom na strelnicu, do a z
trestného kola, do cieľa a do ďalšieho kola.
SANKCIE
Diváci a ostatné osoby priamo nezapojené do pretekov musia byť jasne informovaní oficiálnym hlásateľom o týchto
pravidlách pred začiatkom pretekov a upozornení, že porušenie uvedených ustanovení alebo akékoľvek správanie,
ktoré naruší podujatie, môže viesť k tomu, že divák alebo iná osoba bude organizačným výborom vykázaná z
priestorov pretekov.
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2.

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ

2.1

ORGANIZÁCIA A PRIDELENIE VŠEOBECNE
Právo usporiadať podujatie alebo preteky je udelené organizátorovi v súlade s platnými pravidlami SZB. Organizátor
musí pripraviť a uskutočniť podujatie alebo preteky podľa týchto pravidiel. Ak chce byť organizátor poverený
usporiadaním podujatia alebo pretekov SZB musí zaslať žiadosť o pridelenie príslušného podujatia sekretariátu
SZB, podľa prílohy č. 4 – Súťažný poriadok.
Pre prípravu, uskutočnenie a kontrolu biatlonových podujatí a pretekov budú ustanovené alebo menované
nasledovné organizačné celky a osoby:
• organizačný výbor,
• súťažný výbor,
• súťažná porota (môžu byť dve - pre žiakov, dorast a dospelých),
• technický delegát.

2.2
2.2.1

ORGANIZAČNÝ VÝBOR A S ÚŤAŽNÝ VÝBOR
USTANOVENIE ORGANIZAČNÉHO VÝBORU
Organizačný výbor je zodpovedný za prípravu a celú realizáciu podujatia alebo pretekov. V súlade s plnením tohto
poslania je Organizačný výbor zvyčajne rozdelený do dvoch hlavných zložiek podľa povahy úloh.
a) organizačné komisie (komisie infraštruktúry) - všetky netechnické činnosti
b) súťažný výbor - všetky športovo - technické činnosti
Obidva články sú ustanovené a riadené Organizačným výborom, prípadne jeho súčasťou.
POSTUP PRI MENOVANÍ ORGANIZAČNÉHO VÝBORU
Musí byť menovaný primeraný počet osôb pre všetky funkcie tak, ako to vyžaduje podujatie podľa jeho rozsahu
a významu.
POČET FUNKCIONÁROV
Pre celoštátne podujatia SZB počet funkcionárov Organizačného výboru môže byť spolu s dodatočným obsadením
pre organizačné (infraštruktúrne) komisie a rozhodcami okolo 80. Menšie podujatia je možné realizovať s približne
50 funkcionármi.
ORGANIZAČNÉ ČINNOSTI - KOMISIE
Organizačné komisie sú zriadené k zabezpečeniu všetkých služieb a činností pre podujatie, ktoré nie sú priamo
zaradené do pretekov. Sú riadené predsedom organizačného výboru. Komisie sú menované pre jednotlivé činnosti.
Počet osôb zaradených do organizačných komisií je závislý od povahy a veľkosti podujatia. Organizačné komisie
plnia nasledovné základné činnosti pri usporiadaní podujatia:
• celková administratíva
• propozície
• ubytovanie a stravovanie
• doprava
• zdravotné záležitosti
• financie
• propagácia a spolupráca s médiami
• vzťahy s inými organizáciami
• záležitosti VIP
• spoločenské a kultúrne aktivity
Názov a organizácia organizačných komisií môžu byť rôzne, ale úlohy a zodpovednosť musí byť splnená časťou
organizačného výboru pre akékoľvek podujatie.
VYMEDZENIE ÚLOH HLAVNÝCH FUNKCIONÁROV:
a) predseda organizačného výboru
Zvoláva organizačný výbor a riadi jeho zasadnutia a činnosť. Zodpovedá za včasné spracovanie harmonogramu
postupu prác pri príprave a zabezpečení podujatia. Koordinuje činnosť komisií, dáva úlohy členom
organizačného výboru a kontroluje ich plnenie. Stará sa, aby preteky boli včas a dobre zabezpečené a aby bolo
zabezpečené ich finančné krytie. Prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v príprave.
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V mene organizačného výboru jedná s predstaviteľmi štátnej správy, orgánov, inštitúcií a sponzormi, ktorí sa
podieľajú na organizácii a usporiadaní podujatia.
b) podpredseda organizačného výboru
Pomáha predsedovi organizačného výboru a v jeho neprítomnosti ho zastupuje. Na významných pretekoch
môže byť menovaných viac podpredsedov.
c) tajomník organizačného výboru
Zodpovedá za všetku administratívnu prácu, súvisiacu s činnosťou organizačného výboru. Kontroluje a informuje
o plnení úloh. Spracováva príslušné oznámenia a hlásenia. Vyhotovuje zápisy zo zasadnutí organizačného
výboru. Funkciu tajomníka organizačného výboru môže vykonávať tá istá osoba, ktorá vykonáva aj funkciu
tajomníka pretekov.
d) predsedovia organizačných komisií
Zabezpečujú prípravu a plnenie úloh v oblasti pôsobenia svojej komisie. Vytvárajú svoje komisie a riadia ich
činnosť.
SÚŤAŽNÝ VÝBOR - VYMEDZENIE POVINNOSTÍ
Súťažný výbor je zodpovedný za technickú prípravu a realizáciu pretekov, vrátane priestorov pretekov. Je vedený
riaditeľom pretekov, ktorý môže mať malý riadiaci štáb a má sekretariát, ktorý je vedený tajomníkom pretekov. Výbor
je zložený zo štyroch hlavných odborných skupín pre trate, strelnicu, výsledky a štadión.
Pri organizovaní podujatí SZB celoštátneho významu musia byť nasledovní členovia súťažného výboru držiteľmi
platnej licencie najmenej III. triedy: riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, veliteľ strelnice, veliteľ merania času, veliteľ
tratí, hlavný počtár.
Základná zodpovednosť všetkých zložiek súťažného výboru a špecifické povinnosti hlavných funkcionárov sú
nasledovné:
RIADITEĽ PRETEKOV
Riaditeľ pretekov je vedúcim Súťažného výboru a zodpovedá za zabezpečenie toho, že priestory pretekov sú
pripravené a preteky sú realizované v súlade s pravidlami a príslušnými predpismi, s dodržaním pokynov TD
a Súťažnej poroty. Riadi činnosť všetkých funkcionárov pretekov prostredníctvom veliteľov odborných skupín
a dozerá na tajomníka a veliteľov štyroch základných skupín. Vedie všetky porady vedúcich výprav a žrebovanie
a spravidla je členom súťažnej poroty.
Zodpovedá za informovanie všetkých družstiev a funkcionárov, a za ich oboznámenie so všetkými záležitosťami
pretekov.
Ak je to požadované, podáva správy TD a Súťažnej porote.
TAJOMNÍK PRETEKOV
Tajomník pretekov podlieha riaditeľovi pretekov a je vedúcim kancelárie pretekov. Riadi a dozerá na prácu
kancelárie pri realizácii služieb, ktoré sú v povinnostiach kancelárie pretekov.
Zodpovedá za všetky administratívne záležitosti Súťažného výboru, vrátane:
• vedenia a činnosti kancelárie pretekov
• administratívnej práce pre Súťažný výbor
• vydania propozícií
• kontroly a evidovanie prihlášok
• prípravy a pomoci pri organizovaní porád vedúcich výprav a žrebovania
• vydania štartových listín
• písania zápisov zo všetkých zasadnutí, vrátane porád vedúcich výprav a porôt
• prijímania protestov
• podávania informácií družstvám
• vydávania výsledkov pretekov podľa požiadaviek
• distribúcie výsledkov
VELITEĽ TRATÍ
Veliteľ tratí podlieha riaditeľovi pretekov a zodpovedá za priebeh pretekov na tratiach, okrem priestoru štartu/cieľa
a strelnice. Riadi a dozerá na prácu skupiny pre trate. Zodpovedá za všetky záležitosti súvisiace s traťami, vrátane:
• plánu a profilu tratí
• prípravy a práce na tratiach
• zabezpečenia riadneho priebehu pretekov v rámci poverenia skupiny
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2.2.5.4

2.2.5.5

2.2.5.6

2.2.5.7
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• úpravy tratí
• značenia tratí
• oplotenia a zahradenia nepoužívaných tratí
• kontrolných stanovíšť na tratiach
• prvej pomoci na tratiach
• zabezpečenia dodržania všetkých pravidiel SZB a zaznamenanie všetkých porušení pravidiel
• bezpečnosti na tratiach
HLAVNÝ TECHNIK NA TRATI
Technik tratí podlieha veliteľovi tratí, riadi a dozerá na prácu pri úprave tratí a operátorov mechanizmov. Zodpovedá
za to, že trate sú pripravené a upravené v súlade s pravidlami. Určuje umiestnenie celého značenia tratí
a umiestnenie oplotenia a zahradenia tratí podľa požiadaviek. Počas pretekov sleduje podmienky na tratiach
a zariadi opravy, ak je to potrebné, na takých miestach, kde bol porušený povrch, bez toho, aby boli obmedzené
preteky.
VELITEĽ STRELNICE
Veliteľ strelnice6 podlieha riaditeľovi pretekov a zodpovedá za priestor strelnice, trestného kola a okopu (ak je tento
použitý). Riadi prácu technických pracovníkov strelnice a okopu.
Jeho základnou povinnosťou je zabezpečiť, aby strelnica bola pripravená podľa pravidiel, a aby všetky činnosti na
nej prebiehajúce, boli v súlade s pravidlami. Okrem toho, je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb pred
akýmikoľvek nehodami na strelnici. Po celý čas musí veľmi dbať na bezpečnosť.
Zodpovedá za všetky záležitosti, týkajúce sa strelnice, vrátane:
• polohy a profilu strelnice, vrátane činnosti strelnice, trestného kola okopu (ak sa tento používa)
• zabezpečenia riadneho priebehu pretekov v rámci povinností skupiny
• úpravy strelnice
• terčov: natretia, úpravy, činnosti
• značenia strelnice, číslovania a označenia
• opravy zbraní (len nevyhnutné), výmeny zbraní, podania stratených/chybných nábojov
• kontroly a dozor nad pretekármi na strelnici a trestnom kole
• priebehu nástrelu a tréningu na strelnici, vrátane výmeny papierových terčov, v prípade požiadavky
• zabezpečenia, že všetky pravidlá budú dodržané
• bezpečnosti na strelnici
ZBROJÁR PRETEKOV
Ak je pre preteky menovaný zbrojár pretekov podlieha veliteľovi strelnice. Zabezpečuje potrebnú opravu zbraní na
strelnici, ak o to pretekár požiada. Tiež môže byť zavolaný kontrolou materiálu na štarte na naliehavé opravy. V
súlade s efektívnym plnením svojej funkcie, zbrojár pretekov musí byť dôkladne oboznámený s biatlonovými
zbraňami. Nie je povinnosťou organizačného výboru mať zbrojára.
VELITEĽ MERANIA ČASU
Veliteľ merania času podlieha riaditeľovi pretekov a riadi prácu personálu časomeračskej skupiny. Dozerá na
činnosť elektrického merania času, hlavného rozhodcu ručného merania, a hlavného rozhodcu v štarte a cieli.
Zodpovedá za všetky záležitosti súvisiace s meraním času, záznamami pretekov a kontrolami pretekárov v priestore
štartu a cieľa, vrátane:
• obsadenia a činnosti všetkých funkcií merania ako aj štartu a cieľa
• zabezpečenia riadneho priebehu pretekov v rámci poslania skupiny:
a) elektronického merania
b) ručného merania
c) sumarizovania záznamov posielaných ostatnými skupinami
d) vydanie okamžitých a predbežných výsledkov
e) kontroly a dozoru nad štartom a cieľom
f) kontroly a dozoru v odovzdávacom území štafiet
g) činnosti fotobunky v štarte a cieli

Pri menších podujatiach povinnosti hlavného rozhodcu na strelnici môže plniť veliteľ strelnice.
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• zabezpečenia, že všetky pravidlá budú uplatnené a že budú zaznamenané všetky porušenia týchto pravidiel
• podávanie informácií hlásateľovi na štadióne.
HLAVNÝ TECHNIK
Hlavný technik elektronického merania podlieha veliteľovi merania času.
TECHNICI ELEKTRONICKÉHO MERANIA ČASU
Rozhodcovia elektronického merania času podliehajú hlavnému technikovi elektronického merania a plnia
povinnosti podľa jeho pokynov. Počet technikov a ich špeciálne povinnosti sú určené podľa druhu systému
elektronického merania a zariadenia, ktoré sa používa.
ŠTADIÓNOVÍ PRACOVNÍCI - TECHNICI
Štadiónoví pracovníci podliehajú riaditeľovi pretekov a plnia jeho príkazy pri značení, úprave, údržbe a čistení
priestorov štadióna, vrátane toaliet, ak nie je na tieto služby prenajatá komerčná firma. Vykonávajú tiež všetky
požadované práce v servisných kabínach. Štadiónoví pracovníci dopĺňajú informácie na všetkých informačných
tabuliach na štadióne.
USPORIADATELIA
Usporiadatelia podliehajú predsedovi organizačno-usporiadateľskej komisie a plnia jeho príkazy vo vyhradených
priestoroch, tak ako je to požadované. Plnia funkciu kontrolórov dopravy, parkovania a udržiavania poriadku
v priestoroch pretekov a v priestoroch pre divákov. V styku s ľuďmi musia pracovať sebaisto a rozhodne, ale
v priateľskom a srdečnom duchu.
LEKÁR PRETEKOV
Lekár pretekov podlieha riaditeľovi pretekov a dohliada na prácu zdravotného personálu. Zodpovedá za pridelenie
družstva prvej pomoci skupine pre trate, ak je toto požadované a zdravotného personálu pre strelnicu, ak je to
potrebné. Zodpovedá tiež za podanie akejkoľvek potrebnej zdravotnej informácie riaditeľovi pretekov. Dohliada na
umiestnenie zdravotnej stanice na štadióne a zabezpečuje, aby táto bola obsadená podľa požiadaviek a náležito
označená.
Počas pretekov sa zdržiava blízko priestoru cieľa. Okrem svojich zvyčajných povinností môže byť poverený
pomáhať pri realizácii dopingových kontrol alebo ďalšími zdravotníckymi úlohami.
VEREJNÝ HLÁSATEĽ
Verejný hlásateľ podlieha riaditeľovi pretekov a zvyčajne spolupracuje s časomeračskou skupinou. Zodpovedá za
realizáciu priebežného komentára cez verejný rozhlas pre divákov, družstvá a funkcionárov. Musí byť schopný
porozumieť údajom pretekov. Musí byť tiež schopný podávať spätné informácie a oboznamovať o výsledkoch
pretekárov. Verejného hlásateľa môže využiť riaditeľ pretekov alebo Súťažná porota na uverejnenie dôležitých
oznámení pre družstvá a divákov.
SPOJKY
V prípade, že v pretekoch nie je používaný dostatočný komunikačný systém (rádiové spojenie) využívajú sa tzv.
spojky. Úlohou spojok je doručovať záznamy z jedného pracoviska na druhé, podľa pokynov riaditeľa pretekov, resp.
veliteľov jednotlivých postov.
HLAVNÝ ROZHODCA
Hlavný rozhodca je zástupcom riaditeľa pretekov. Vyberá rozhodcov na podujatie a od prezentácie riadi ich činnosť.
Zvoláva a riadi porady rozhodcov, prideľuje im jednotlivé stanovištia a zodpovedá za ich poučenie. Zúčastňuje sa
porád vedúcich výprav a podáva návrhy Súťažnej porote.
Zodpovedá za to, že jednotlivé posty sú obsadené kvalifikovanými rozhodcami. Počas pretekov kontroluje činnosť
rozhodcov na jednotlivých stanovištiach. Spolu s riaditeľom pretekov a tajomníkom pretekov zodpovedá za
spracovanie oficiálnych výsledkov pretekov.
HLAVNÝ ROZHODCA KONTROL NA TRATI - VELITEĽ KONTROL
Veliteľ kontrol na trati podlieha hlavnému rozhodcovi a riadi a dozerá na činnosť kontrol na trati. Vyberie na trati
miesta pre kontrolné stanovištia, po konzultácii s veliteľom tratí. Koordinuje zostavenie záznamu kontroly
a zabezpečí, aby zostavenie informácií kontrol na trati a záznamy kontrolórov boli k dispozícii Súťažnej porote čo
najskôr po dobehnutí posledného pretekára.
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2.2.5.17 ROZHODCOVIA KONTROL NA TRATI
Traťové kontroly podliehajú veliteľovi kontrol a zaznamenávajú štartové čísla, prípadne čas prechodu všetkých
pretekárov, ktorí prešli okolo ich kontrolného bodu. Dozerajú na zabezpečenie dodržiavania všetkých pravidiel na
trati pretekármi aj sprievodom družstiev. Ak dôjde k nehode, poskytnú prvú pomoc a okamžite informujú veliteľa tratí.
2.2.5.18 HLAVNÝ ROZHODCA NA STRELNICI
Hlavný rozhodca na strelnici podlieha hlavnému rozhodcovi pretekov a zodpovedá za strelnicu. Riadi činnosť
rozhodcov na strelnici. Jeho základnou povinnosťou je zdokumentovať priebeh činnosti pretekárov na strelnici.
Zodpovedá za:
• obsadenie strelnice, trestného kola
• zaznamenávanie a bodovania na strelnici
• záznamy na trestnom kole
• zaznamenanie všetkých porušení pravidiel
2.2.5.19 ROZHODCOVIA NA STRELNICI
Rozhodcovia na strelnici podliehajú hlavnému rozhodcovi na strelnici. Zaznamenávajú číslo streleckého stavu,
štartové číslo, počet vystrelených nábojov a počet nezasiahnutých terčov u každého pretekára, ktorý použije
strelecké stanovište, za ktoré sú zodpovední. Zodpovedajú za dodržiavanie pravidiel streľby, kontrolujú správnosť
polohy pretekárov, vystrelenie predpísaného množstva nábojov. V prípade porušenia pravidiel pretekárom,
oznamujú túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi na strelnici a urobia o tom záznam. Plnia ďalšie úlohy, ktorými ich
poverí hlavný rozhodca na strelnici, vrátane druhej kontroly, resp. vedenia časti strelnice. Samostatne a iniciatívne
riešia vzniknuté situácie na strelnici v duchu pravidiel.
2.2.5.20 HLAVNÝ ROZHODCA NA TRESTNOM KOLE
Hlavný rozhodca na trestnom kole podlieha hlavnému rozhodcovi pretekov a riadi prácu kontrol na trestnom kole.
Musí zabezpečiť, aby rozhodcovia pracovali nezávisle pri ich zázname kôl prebehnutých pretekármi. Pravidelne
počas pretekov musí sumarizovať záznamy kontrolórov, rozhoduje o všetkých rozporoch a odovzdáva záznamy
časomeračskej skupine. Tiež musí určiť priemerný čas priebehu trestného kola odmeraním a spriemerovaním časov
najmenej troch rozdielnych pretekárov v každej kategórií. Priemerný čas požaduje Súťažná porota v prípade, že
pretekárovi je priznané časové vyrovnanie, ak tento odbehol viac trestných kôl ako mal, z dôvodu nefunkčnosti terča
alebo chybou spôsobenou organizátorom.
2.2.5.21 ROZHODCOVIA NA TRESTNOM KOLE
Rozhodcovia na trestnom kole podliehajú hlavnému rozhodcovi na trestnom kole. Zaznamenávajú, nezávisle jeden
od druhého, štartové číslo každého pretekára, ktorý prebehne popri ich stanovišti na trestnom kole, v každom čase.
Musia byť minimálne traja rozhodcovia, odporučené sú však skupiny po dvoch rozhodcoch - jeden diktuje číslo
a druhý zapisuje. Rozhodcovia alebo dvojčlenné skupiny musia byť na trestnom kole umiestnené v rozstupoch
určených hlavným rozhodcom trestného kola.
2.2.5.22 HLAVNÝ ČASOMERAČ
Hlavný rozhodca ručného merania podlieha hlavnému rozhodcovi a riadi prácu rozhodcov na štarte a v cieli. Jeho
personál musí sledovať preteky, vrátane všetkých aktuálnych údajov, musí byť pripravený prevziať všetky
časomeračské funkcie v ktoromkoľvek čase, v prípade zlyhania celého alebo časti elektronického systému, ak je
tento v pretekoch použitý. Zodpovedá za kontrolu práce zapisovateľov v cieli a rozhodcov v cieli. Všetky porušenia
pravidiel musí hlásiť hlavnému rozhodcovi pretekov.
2.2.5.23 ROZHODCOVIA RUČNÉHO MERANIA
Rozhodcovia ručného merania podliehajú hlavnému rozhodcovi ručného merania a podľa jeho požiadaviek plnia
jeho povinnosti. Personál musí byť schopný urobiť ručný výpočet zisteného času pretekov pre každého pretekára.
Tento výpočet musí byť urobený nezávisle najmenej dvomi osobami a potom porovnaný. Počet rozhodcov je
podmienený typom ručného meracieho zariadenia a komunikačným systémom, prípadne postupom, ktorý je použitý.
2.2.5.24 ŠTARTÉR
Štartér podlieha hlavnému časomeračovi a zodpovedá za kontrolu a dozor v priestore štartu a za pomocníka
štartéra. Riadi priestor štartu tak, aby bolo možné kontrolovať pohyb pretekárov a zabezpečiť, aby všetky štarty
prebehli podľa štartovej listiny a pravidiel. Musí hlásiť všetky porušenia pravidiel, rozpory a neštartujúcich pretekárov
hlavnému časomeračovi. V pretekoch štafiet pôsobí ako dozor v odovzdávacom území.
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2.2.5.25 POMOCNÍK ŠTARTÉRA
Pomocník štartéra podlieha štartérovi a pracuje podľa jeho pokynov. Jeho funkciou je navádzať pretekárov na štart
v správnom poradí, vykonávať konečnú kontrolu pred postavením sa na štart, zastavovať pretekárov pri
nesprávnom štarte, prípadne zabrániť štartu pretekára, ak neprešiel povinnou kontrolou pred štartom. Ak sa používa
odovzdávacie územie pôsobí ako rozhodca v tomto priestore podľa pokynov štartéra.
2.2.5.26 HLAVNÝ ROZHODCA V CIELI
Hlavný rozhodca v cieli podlieha hlavnému časomeračovi a dohliada na činnosť v priestore cieľa.
2.2.5.27 CIEĽOVÍ ROZHODCOVIA
Cieľoví rozhodcovia podliehajú hlavnému rozhodcovi v cieli a pracujú podľa jeho pokynov. Ich hlavnou povinnosťou
je otvárať závery zbraní pretekárov, ktorí prišli do cieľa pre okamžitú bezpečnosť a pomáhať pretekárom opustiť
priestor štartu smerom ku kontrole materiálu v cieli.
2.2.5.28 ZAPISOVATELIA V CIELI
Zapisovatelia v cieli podliehajú hlavnému rozhodcovi v cieli a sú zodpovední za zapisovanie štartových čísel
všetkých pretekárov v poradí, v akom títo prekročia cieľovú čiaru a časov nameraných ručným meraním.
2.2.5.29 HLAVNÝ ROZHODCA KONTROLY VÝSTROJA A VÝZBROJE V ŠTARTE A CIELI
Hlavný rozhodca kontroly výstroja v štarte aj v cieli podlieha veliteľovi merania času. Dohliada na prácu rozhodcov
na kontrole výstroja a výzbroje v štarte a cieli a zabezpečuje, že celý výstroj pretekárov je skontrolovaný, označený
a zapísaný podľa pravidiel na obidvoch pracoviskách - v štarte i v cieli. Počas pretekov musí podávať správy
o všetkých porušeniach pravidiel hlavnému rozhodcovi pretekov a musí zvlášť dbať na dodržiavanie bezpečnosti pri
manipulácii so zbraňou v štarte a cieli.
2.2.5.30 ROZHODCOVIA NA KONTROLE VÝSTROJA V ŠTARTE A V CIELI
Rozhodcovia podliehajú ich hlavnému rozhodcovi a plnia jeho pokyny. Sú povinní kontrolovať, značiť a zapisovať
výstroj a výzbroj každého pretekára v štarte a v cieli podľa pravidiel. Všetky zmeny v štartovej listine sú povinní
okamžite nahlásiť pomocníkovi štartéra.
2.2.5.31 HLAVNÝ POČTÁR
Hlavný počtár riadi prácu výpočtárov. Zodpovedá za rýchle a správne vypočítanie výsledkov a za ich zverejnenie.
Vypočítava limity pre udelenie výkonnostných tried a dozerá na správne pridelenie bodov. Dozerá na to, aby
výsledkové listiny boli spracované v požadovanej forme a kvalite. Jeho základnou úlohou je spracovať veľmi rýchlo
predbežné výsledky, a potom zabezpečiť, aby tieto výsledky boli rýchlo vyvesené a pridelené Súťažnej porote. Po
schválení výsledkov Súťažnou porotou, kontroluje správnosť vyhotovenia oficiálnych výsledkov.
2.3
2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2
2.6

SÚŤAŽNÁ POROTA
Súťažná porota je nezávislá, nemôže byť obmedzovaná v rozhodovaní.
VŠEOBECNE
Súťažná porota je ustanovená pre podujatia v biatlone na výkon dozoru nad všetkými záležitosťami týkajúcimi sa
podujatia, okrem tých, ktoré sú špeciálnymi predpismi podriadené právu iných orgánov. Súťažná porota je
ustanovená a pracuje na základe týchto pravidiel. Pri podujatiach môžu byť volené dve súťažné poroty - jedna pre
žiacke kategórie a druhá pre kategórie dorastu a dospelých.
Súťažná porota rozhoduje o podujatí, pretekoch a záležitostiach, ktoré sa ich dotýkajú s cieľom zabezpečiť
spravodlivosť a správnosť hodnotenia pre všetkých. Súťažná porota udeľuje tresty za porušenie pravidiel o ktorých
ju informuje TD, hlavný rozhodca, funkcionári pretekov a členovia súťažnej poroty, ako aj tresty a disciplinárne
opatrenia vychádzajúce z jej vlastných návrhov. Udeľuje časové vyrovnania. Naviac, súťažná porota rozhoduje
o časových úpravách a pravidlách pretekov pre situácie, ktoré nie sú zahrnuté v týchto pravidlách alebo ostatných
publikáciách autorizovaných SZB. Súťažná porota tiež prehodnocuje a rozhoduje o všetkých predložených
protestoch.
Postupy Súťažnej poroty sú riadené Pravidlami biatlonu a Disciplinárnym poriadkom SZB.
ČAS VOLIEB
Súťažná porota ustanovená pre podujatie musí byť zvolená na prvej porade vedúcich výprav, najneskoršie pred
štartom prvých pretekov. Súťažná porota zostáva v činnosti počas celého podujatia, napriek tomu môže dôjsť k
zmene volených členov, z vážnych dôvodov, novou voľbou.
VEDENIE
Predsedom súťažnej poroty je technický delegát (TD).
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2.3.2

2.3.2.1
2.3.3

2.3.4

2.3.5

ZLOŽENIE SÚŤAŽNEJ POROTY
Súťažná porota má vždy 5 členov nasledovne:
a) technický delegát - predseda
b) riaditeľ pretekov, alebo hlavný rozhodca
c) delegovaný funkcionár SZB s najvyššou rozhodcovskou kvalifikáciou
d) dvaja zástupcovia klubov, ktorí dovŕšili vek 21 rokov
LEN JEDNA OSOBA Z JEDNÉHO KLUBU MÔŽE BYT ČLENOM SÚŤAŽNEJ POROTY.
VOĽBA ČLENOV SÚŤAŽNEJ POROTY
Voľba Súťažnej poroty je riadená TD počas porady vedúcich výprav. Vedúci výprav podávajú návrhy na
nominovanie trénerov za členov Súťažnej poroty. Ak je toľko kandidátov, koľko je v Súťažnej porote voľných miest,
nie je potrebné hlasovanie a kandidáti sa stávajú členmi Súťažnej poroty aklamáciou. Ak je viac kandidátov ako je
voľných miest v Súťažnej porote, musia vedúci výprav hlasovať. Počíta sa len jeden hlas za výpravu. Člen Súťažnej
poroty je zvolený prostou väčšinou hlasov. Ak žiadny kandidát nedosiahne prostú väčšinu, osoba s najmenším
počtom hlasov vypadáva z kandidatúry a hlasovanie sa opakuje pre zvyšných kandidátov až dovtedy, kým nie sú
členovia Súťažnej poroty zvolení.
ZASADNUTIA A ROZHODNUTIA SÚŤAŽNEJ POROTY
Súťažná porota sa musí zísť v čo najkratšom čase po výzve jej predsedu a musí byť pripravená k výkonu povinností
15 minút po zverejnení predbežných výsledkov.
Súťažná porota sa schádza na pokyn jej predsedu. Zasadnutia Súťažnej poroty sa zvyčajne uskutočňujú
nasledovne:
a) bezprostredne po porade vedúcich výprav, na ktorej bola zvolená
b) približne hodinu pred štartom pretekov
c) v akýkoľvek čas počas pretekov, ak to nariadi predseda Súťažnej poroty
d) bezprostredne po skončení pretekov - po dobehnutí posledného pretekára do cieľa
Súťažná porota obvykle rozhoduje za prítomnosti všetkých svojich členov. V mimoriadnych prípadoch je však
oprávnená vydať rozhodnutie, ak sú prítomní najmenej jej 3 členovia. Rozhodnutia sú prijímané hlasovaním
každého člena a o výsledku rozhoduje prostá väčšina.
ÚLOHY SÚŤAŽNEJ POROTY
Súťažná porota má nasledovné povinnosti:
a) dohliadať na žrebovanie
b) rozhodnúť o odložení, alebo zrušení pretekov z vážnych dôvodov (extrémne poveternostné podmienky - zima,
veľký vietor ap.)
c) obmedziť alebo zakázať tréning v areáli kvôli zlým podmienkam, ako je veľmi mokrý sneh alebo nedostatok
snehu, čo môže ohroziť konanie pretekov
d) rozhodnúť, či a za akých podmienok, môže byť akceptovaná oneskorená prihláška
e) rozhodnúť, či riadne prihlásený pretekár môže byť nahradený z dôvodov "vyššej moci"
f) posúdiť protesty, týkajúce sa štartu pretekárov
g) menovať člena Súťažnej poroty, ktorý bude počas pretekov stále na strelnici
h) zabezpečiť, aby preteky prebiehali v súlade s Pravidlami SZB
i) urobiť potrebné kroky v prípade ťažkostí ako je ťažký sneh, alebo búrka, ktoré vážne ohrozujú konanie pretekov,
v krajnom prípade, môžu byť preteky zastavené
j) rozhodnúť o povolení štartu pretekára, ktorý sa z „vyššej moci" dostavil neskoro na štart
k) rozhodnúť o protestoch
l) uložiť alebo zamietnuť tresty pri porušeniach, na ktoré upozornili TD, hlavný rozhodca, členovia Súťažnej poroty
a funkcionári Organizačného výboru
m) určiť potrebné časové vyrovnanie
n) v prípade nutnosti anulovať výsledky pretekov
o) ak je to odôvodnené a možné nariadiť opakovanie pretekov
Pred, počas a po pretekoch musí byť Súťažná porota stále pripravená rozhodnúť o všetkých prípadoch , ktoré nie sú
zahrnuté v pravidlách a predpisoch SZB.
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ČINNOSŤ SÚŤAŽNEJ POROTY
• pretekár alebo vedúci družstva môže byť v prípade potreby vypočutý
• zodpovedný funkcionár podávajúci návrh môže byť v prípade potreby vypočutý
ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU SÚŤAŽNEJ POROTY
Proti rozhodnutiam súťažnej poroty môže byť podané odvolanie. Odvolanie musí byť podané Disciplinárnej komisii
SZB.
TECHNICKÍ DELEGÁTI , K OORDINÁTOR SÚŤAŽÍ SLP
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technickí delegáti (TD) sú menovaní Športovo-technickou komisiou SZB a sú oficiálnymi zástupcami SZB na
pretekoch. TD zodpovedajú za zabezpečenie prípravy a realizáciu podujatí v súlade s pravidlami SZB. TD pracuje
ako konzultant a poradca organizačného výboru. Organizačný výbor je povinný plniť pokyny TD v súlade s týmito
pravidlami.
VÝBER TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
Športovo-technická komisia SZB vyberá TD z aktívu technických delegátov SZB vždy pred začiatkom príslušnej
sezóny. Pre všetky podujatia je menovaný technický delegát, pre podujatie celoštátneho charakteru aj pomocník
technického delegáta. Technický delegát nemôže byť z klubu, ktorý je usporiadateľom podujatia.
TECHNICKÝ DELEGÁT
bude predsedom Súťažnej poroty, alebo obidvoch Súťažných porôt, ak tieto boli menované. V prípade rovnosti
hlasov je hlas TD rozhodujúcim.
FUNKCIA TD
platí len pre podujatie, na ktoré bol menovaný.
KONTAKT S ORGANIZÁTOROM
TD je povinný nadviazať kontakt s organizátorom. Organizátor je povinný uviesť TD v propozíciách a poslať mu
oficiálne pozvanie na podujatie. Pokiaľ to podmienky vyžadujú, môže TD požiadať prostredníctvom predsedu ŠTK
o povolenie predbežnej inšpekcie u usporiadateľa podujatia, na náklady SZB.
ÚLOHY A POVINNOSTI TECHNICKÝCH DELEGÁTOV7
TD musí pricestovať do miesta konania v dostatočnom časovom predstihu pred podujatím, a musí pripraviť všetky
potrebné funkcie požadované týmito pravidlami a okolnosťami pred, počas a po podujatí. Na konci podujatia musí
TD kriticky zhodnotiť realizáciu podujatia. Všetci riaditelia pretekov musia akceptovať kritiku a opodstatnené
pripomienky.
VYMEDZENIE ÚLOH A POVINNOSTÍ
TD má na podujatí nasledovné úlohy:
a) byť predstaviteľom SZB v technických záležitostiach
b) ako predseda Súťažnej poroty zabezpečiť, aby podujatia a ich preteky prebiehali podľa Pravidiel SZB, ako aj
ostatných príslušných predpisov SZB
c) pôsobiť ako konzultant a radca organizátorovi, s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre preteky
d) v prípade búrky môže okamžite zrušiť preteky
e) spolupracuje s koordinátorom súťaží SLP
TD musí na podujatí plniť nasledovné úlohy:
a) TD musí pricestovať v primeranom čase, aby pred začiatkom oficiálneho tréningu skontroloval, či areál spĺňa
požiadavky na tréning a preteky a upozornil na potrebné zmeny. Musí okamžite spolupracovať s organizačným
výborom
b) vykonať voľbu porôt
c) počas podujatia a všetkých pretekov musí úzko spolupracovať s koordinátorom súťaži SLP, riaditeľom pretekov,
k zabezpečeniu priebehu všetkých činností bez incidentov a v súlade s Pravidlami SZB a ostatnými príslušnými
predpismi SZB
d) musí sa zúčastňovať všetkých porád vedúcich výprav, Súťažnej poroty, ako aj žrebovania
e) preberať hlásenie o pripravenosti od riaditeľa pretekov

pozri prílohu č.11 – Povinnosti TD SZB.
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f) viesť porady Súťažnej poroty
g) koordinovať a dohliadať na činnosť riaditeľa pretekov a získavať správy o priebehu pretekov a urobiť nápravu, ak
je to potrebné
h) potvrdiť správnosť predbežných výsledkov, podpísať ich, schváliť ich vyvesenie a potvrdiť čas vyvesenia
i) zabezpečiť, aby organizátor pridelil správne body a výkonnostné triedy, prípadne tituly
j) spolu s koordinátorom súťaží SLP zvolať zhodnocujúcu poradu o ukončenom podujatí za účasti hlavných
funkcionárov
k) spracovať písomnú správu TD a poslať ju podľa pokynov na delegačnom liste
KOORDINÁTOR SÚŤAŽÍ SLP8
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Koordinátor súťaží SLP (KS) je oficiálnym zástupcom SZB na pretekoch. Návrh na menovanie KS podáva pred
každou sezónou ŠTK a schvaľuje ho Prezídium SZB. Úlohy a povinnosti KS sú v prílohe č.12.
P ROPOZÍCIE
Organizátor podujatia SZB musí zaslať návrh propozícií na schválenie ŠTK päť týždňov pred podujatím. Schválené
propozície podujatia zašle všetkým klubom, ktoré sú členmi SZB, na sekretariát SZB a TD, najneskôr mesiac pred
uskutočnením podujatia.
Propozície musia obsahovať nasledovné informácie:
I. ÚVOD
a) názov, miesto a dátum konania podujatia
b) údaje o usporiadateľovi
II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR, TD a zástupcu SZB
III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) prihlášky - termín, adresa, informácie o kontaktoch
b) prezentácia - čas a miesto
c) doklady
d) žrebovanie - čas a miesto
e) doprava
f) ubytovanie a stravovanie
g) zdravotné zabezpečenie
h) poistenie
i) štartovné
j) všetky ďalšie potrebné informácie
IV. TECHNICKÉ USTANOVENIA
a) uplatňované pravidlá
b) kategórie
c) účasť na pretekoch
d) druhy pretekov
e) protesty
f) ceny a tituly
g) technickú špecifikáciu pretekov (kategórie, trate, streľba)
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a) čas a spôsob schválenia
b) podpis riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu
ČASOVÝ PROGRAM
podujatia so všetkými akciami podujatia, vrátane času a miesta konania porád vedúcich výprav

pozri prílohu č.12 – Povinnosti KS SZB.
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3.

PRIESTORY PRETEKOV A ICH USPORIADANIE

3.1

VŠEOBECNE
Priestor pretekov (areál) je miesto, v ktorom sa uskutočňujú preteky i tréning a skladá sa zo štadióna a tratí. Na
štadióne je umiestnený priestor štartu a cieľa, strelnica, trestné kolo, odovzdávacie územie štafiet, testovacie trate,
servisné kabíny pre družstvá, priestor pre divákov, potrebné budovy a kancelárie organizačného výboru
a parkovacie miesta. Usporiadanie štadióna závisí od miestnych podmienok a stupňa organizovaných podujatí. Pre
domáce súťaže nie je predpísaný stály štadión. Priestory pretekov pozostávajú zo štartu, cieľa, strelnice, trestného
kola a priestoru pre divákov. Priestor pretekov musí technicky zodpovedať podmienkam týchto pravidiel pre
jednotlivé druhy pretekov a musí poskytovať čo najlepší pohľad divákom, ale hlavne podmienky pretekárom k
dosiahnutiu čo najlepších výsledkov.
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Štart, cieľ, strelnica, trestné kolo a odovzdávacie územie štafiet budú umiestnené na rovnom teréne a spolu
s dobrým výhľadom na priebeh pretekov pre väčšinu divákov. Tieto priestory a kritické časti trate musia byť
oplotené, a to z toho dôvodu, aby sa predišlo prekážaniu pretekárom, alebo ich zablúdeniu, ako aj prevencii pred
vstupom nepovolaných osôb.
Musí tu byť dostatočný priestor pre pretekárov a funkcionárov pretekov k výkonu ich povinností a adekvátne
priestory pre realizačné tímy družstiev, novinárov a ostatných zúčastnených bez narušenia pretekov.9
KANCELÁRIA PRETEKOV
Kancelária pretekov, alebo jej subkancelária musí byť umiestnená na štadióne, alebo v jeho bezprostrednej
blízkosti. Kancelária musí byť otvorená v dostatočnom čase pred a po pretekoch, počas pretekov a je oficiálnym
miestom stretnutia výprav. Kancelária musí poskytovať informácie o podujatí a pretekoch.
INFORMAČNÉ TABULE
V priestore pretekov je usporiadateľ povinný umiestniť informačné tabule, na ktorých sú vyvesované plány tratí,
časový program, štartové listiny, výsledky a prípadne ďalšie dôležité informácie. Pokiaľ je v areáli elektronická
informačná tabuľa, táto informuje o priebežných a predbežných výsledkoch.

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.2
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3.2.3.1
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P RIESTOR ŠTARTU
VŠEOBECNE
Priestor štartu pre všetky preteky v zime musí byť pokrytý snehom dobre utlačeným a upraveným a musí byť
viditeľný divákmi. V lete musí byť na rovnom povrchu.
Štartová čiara bude vedená v pravom uhle ku smeru behu a bude označená červenou čiarou. Priestor musí byť
dobre oplotený a musí vyhovovať plynulému pohybu pretekárov, členov realizačných tímov a funkcionárov.
Bezprostredne susediaci so štartom musí byť priestor na prípravu pretekárov.
PRIESTOR ŠTARTU PRE VYTRVALOSTNÉ PRETEKY A RÝCHLOSTNÉ PRETEKY
Priestor štartu pre vytrvalostné a rýchlostné preteky musí byť približne 8-12 m dlhý a 2 m široký a musí byť oddelený
od prípravného priestoru.
PRIESTOR ŠTARTU PRE STÍHACIE PRETEKY
Priestor štartu pre stíhacie preteky musí mať minimálne tri štartové dráhy, prípadne aktuálny počet štartových dráh
je určovaný počtom rovnakých časov štartu v štartovej listine. Ak sú štyri štarty v tej istej sekunde, potom musia byť
štyri štartové dráhy a pod. Spoločná štartová čiara, naznačená v snehu, alebo vyznačená v tráve, musí označovať
koniec štartových dráh. Štartové dráhy musia byť široké 1,5-2 m a primerane dlhé k počtu štartujúcich pretekárov.
Dráhy musia bezprostredne susediť a každá musí byť oddelená od ďalšej.
Musí byť pripravený náhradný priestor alebo dráha, ktoré by dovoľoval prístup na štartovú čiaru v prípade
oneskoreného štartu. Táto dráha musí byť kontrolovaná rozhodcom v štarte so stopkami zosynchronizovanými
s pretekárskym časom.
ŠTARTOVÉ TABULE STÍHACÍCH PRETEKOV
Na štartovej čiare musia byť umiestnené osobitné tabule ukazujúce štartové číslo a štartový čas pre každú dráhu
v čitateľnej veľkosti pre pretekárov a funkcionárov.

Príklad usporiadania areálu je uvedený v prílohe č. 6.
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3.2.4

3.2.4.1

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4
3.3.5

3.3.6

PRIESTOR ŠTARTU PRE PRETEKY ŠTAFIET , PRETEKY SO SKUPINOVÝM A HROMADNÝM ŠTARTOM
Priestor štartu musí mať tri hladko upravené koridory, 3 m široké. Vzdialenosť medzi jednotlivými radmi pretekárov
musí byť v zime 3 m.
TABULE S ČÍSLAMI ŠTARTOVÝCH DRÁH - ŠTAFETY, SKUPINOVÝ A HROMADNÝ ŠTART
Štartové pozície musia byť označené číslami. To isté číslo musí byť na tabuli ako je číslo družstva v pretekoch.
Veľkosť tabule musí byť 20 x 20cm. Číselné tabule sú umiestnené vľavo každej dráhy a musia ukazovať číslo
vpredu aj vzadu. Číslo na tabuli musí byť najmenej 10 cm vysoké a musí byť jasne viditeľné pretekármi aj TV.
INFORMAČNÉ TABULE O TRATIACH
V priestore štartu musí byť umiestnená tabuľa, na ktorej je uvedený plán tratí. Na štartovej čiare musí byť tabuľa,
ktorá uvádza farebné úseky tratí pretekov.
ŠTARTOVACIE HODINY
V prípravnom priestore štartu vytrvalostných pretekov, rýchlostných a stíhacích pretekov musia byť umiestnené
štartovacie hodiny tak, aby boli dobre viditeľné zo štartovej čiary. Pri použití elektronického časomeru, display ciferník hodín a zvukový signál musia byť zosynchronizované. V priestore pretekov, alebo jeho blízkosti musia byť aj
hodiny s riadnym - aktuálnym denným časom, ktoré musia pretekári dobre vidieť.
KONTROLA VÝSTROJA A VÝZBROJE NA ŠTARTE
Kontrola výstroja na štarte musí byť umiestnená v prípravnom priestore štartu. Jej umiestnenie a vyhotovenie musí
umožňovať hladký, riadny a včasný príchod pretekára na štart.
Stanovište kontroly musí byť označené tabuľou a musí byť vykonávaná požadovaná kontrola vystroja a výzbroje.
TRATE A PRIĽAHLÉ ČASTI
VŠEOBECNE
Trať je sieť dráh používaných pri pretekoch. Pozostáva zo súvisle sa meniacich úsekov stúpaní a klesaní. Extrémne
dlhé a ťažké stúpania, nebezpečné klesania, jednotvárne úseky a kopce sú zakázané.
Zmeny smeru tratí sa nesmú vyskytovať často, aby vážne nenarušili rytmus pretekárov.
NADMORSKÁ VÝŠKA, ŠÍRKA A DĹŽKA TRATÍ
Maximálna nadmorská výška ktorejkoľvek časti trate nesmie byť viac ako 1 800 m n/m. Ideálna šírka tratí je
minimálne 6 m v zime s upraveným snehovým povrchom. Ak je to potrebné, v miestach ťažkého stúpania musí byť
trať širšia. V lete je šírka trate minimálne 3 m. V zúžených miestach, ako sú mosty alebo horské prechody, nesmie
byť zúžená časť v zime užšia ako 4 m a v lete 1,5 m, alebo byť dlhšia ako 50 m. Šírka tratí závisí od miestnych
podmienok a v podujatiach SZB nemusí dosahovať danú šírku, musí však zabezpečovať bezpečnosť pretekárov.
Skutočná dĺžka trate sa nesmie od dĺžky predpísanej pre preteky odchyľovať viac ako o 5% predpísanej dĺžky.
UMIESTNENIE LYŽIARSKEJ STOPY
Ak to priebeh pretekov vyžaduje, môže TD prikázať, aby bola na pravej alebo ľavej strane trate urobená stopa.
Stopa môže byť na príkaz TD urobená v úsekoch klesania, ak je to potrebné. Stopy nesmú byť urobené v takom
prípade, alebo mieste, kde môžu ohroziť alebo zdržiavať pretekárov. Šírka a hĺbka stôp musí byť taká, aby na nej
mohli byť použité všetky schválené typy obuvi a viazania bez trenia na stranách.
BEZPEČNOSŤ
Pretekárom musí byť umožnené schádzať klesania plnou rýchlosťou bez rizika úrazu.
ÚPRAVA
Trate musia byť také rovné, ako je to možné, pevne utlačené a upravené. Ak je to potrebné, zákruty v zjazdoch
(klesaniach) musia byť naklonené. Všetky typy prekážok musia byť z trate odstránené (pne, vetvy, skaly na zemi).
Visiace a vyčnievajúce konáre musia byť skrátené tak, aby neprekážali a neohrozovali pretekárov.
ZNAČENIE
Trate musia byť jasne označené a definované, aby pretekár v žiadnom prípade nepochyboval o tom, ktorá trať
nasleduje. Toto platí hlavne v svahoch a ostatných kritických bodoch. Na takýchto miestach musia byť umiestnené
tabule s výrazným označením smeru.
Na hranici 100 m pred cieľom musí byť oznamovacia tabuľa, ktorá udáva: „Cieľ - 100 m".
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3.3.6.1

FAREBNÉ OZNAČENIE ÚSEKOV
Trať musí byť jednotne značená farebnými označovacími tabuľami na strane, ktorá je viac viditeľná v smere
lyžovania. Trať 1 km musí byť čierna, 1,2 km fialová, 1,5 km oranžová, 2 km červená, 2,5 km zelená, 3 km žltá, 3,3
km modrá a 4 km hnedá. Križovatky musia byť jasne označené farbou trate. Zelenú farbu v lete je možné nahradiť
bielou.
3.3.7
OPLOTENIE
Všetky úseky trate, ktoré nebudú v pretekoch používané musia byť uzatvorené, alebo zatarasené. Trate vedúce
tesne popri inej trati musia byť oddelené plotom tak, aby pretekár nemohol ísť nesprávnou traťou.
3.3.8
VYŠPECIFIKOVANIE TRATÍ PRE JEDNOTLIVÉ PRETEKY A KATEGÓRIE
V tabuľke č. 1 sú uvedené požadované technické parametre a dĺžky tratí pre jednotlivé kategórie podľa Pravidiel
IBU. Špecifikácia tratí pre ostatné kategórie sa bude odvíjať od údajov uvedených v tejto tabuľke.
3.3.8.1 TECHNICKÉ PARAMETRE TRATÍ
TABUĽKA č. 1 – ŠPECIFIKÁCIA TRATÍ PRETEKOV
Kategória

MUŽI - A
Kategória

ŽENY - A
3.12

Dĺžka trate a druh
pretekov
20 km
VYTRVALOSTNÉ
10 km
RÝCHLOSTNÉ
12.5 km
STÍHACIE
4x7.5 km
ŠTAFETY
2x7.5 km
MIEŠANÉ
ŠTAFETY
6 km / 7.5 km
DVOJČLENNÉ
ŠTAFETY
7.5 km
DVOJČLENNÉ
MIEŠANÉ
ŠTAFETY
15 km
HROMADNÝ ŠT.
Dĺžka trate a druh
pretekov
15 km
VYTRVALOSTNÉ
7.5 km
RÝCHLOSTNÉ
10 km
STÍHACIE
4x6 km
ŠTAFETY
2x6 km
MIEŠANÉ
ŠTAFETY
6 km / 7.5 km
DVOJČLENNÉ
ŠTAFETY
7.5 km
DVOJČLENNÉ
MIEŠANÉ
ŠTAFETY
12.5 km
HROMADNÝ ŠT.

Vzdialenosť
položky

Výškový rozdiel

Maximálne
prevýšenie

Celkové
prevýšenie

Počet okruhov

4 km

200 m

75 m

600-800 m

5

3.3 km

200 m

75 m

300-400 m

3

2.5 km

200 m

75 m

350-500 m

5

2.5 km

100 m

75 m

200-300 m

3

2.5 a 5 km
na

2.5 km

100 m

75 m

200-300 m

3

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

100-240 m
125-300 m

4
5

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

125-300 m

5

na
3, 6, 9, 12 km

3 km

150 m

75 m

400-600 m

5

Vzdialenosť
položky

Výškový rozdiel

Maximálne
prevýšenie

Celkové
prevýšenie

Počet okruhov

3 km

150 m

75 m

400-600 m

5

2.5 km

100 m

75 m

200-300 m

3

2 km

100 m

75 m

200-400 m

5

2 km

100 m

75 m

150-240 m

3

2 a 4 km
na

2 km

100 m

75 m

150-240 m

3

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

100-240 m
125-300 m

4
5

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

125-300 m

5

na
2.5, 5, 7.5, 10 km

2.5 km

100 m

75 m

350-500 m

5

Strelecké položky
na
4, 8, 12, 16 km
na
3.3 a 6.6 km
na
2.5, 5, 7.5, 10 km
na
2.5 a 5 km
na

na

Strelecké položky
na
3, 6, 9, 12 km
na
2.5 a 7.5 km
na
2, 4, 6, 8 km
na
2 a 4 km
na

na
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Kategória

JUNIORI
Kategória

JUNIORKY
Kategória

Dĺžka trate a druh
pretekov
15 km
VYTRVALOSTNÉ
10 km
RÝCHLOSTNÉ
12.5 km
STÍHACIE a
HROMADNÝ ŠT.
3x7.5 km
ŠTAFETY
2x7.5 km
MIEŠANÉ
ŠTAFETY
6 km / 7.5 km
DVOJČLENNÉ
ŠTAFETY
7.5 km
DVOJČLENNÉ
MIEŠANÉ
ŠTAFETY
Dĺžka trate a druh
pretekov
12.5 km
VYTRVALOSTNÉ
7.5 km
RÝCHLOSTNÉ
10 km
STÍHACIE a
HROMADNÝ ŠT.
3x6 km
ŠTAFETY
2x6 km
MIEŠANÉ
ŠTAFETY
6 km / 7.5 km
DVOJČLENNÉ
ŠTAFETY
6 km
DVOJČLENNÉ
MIEŠANÉ
ŠTAFETY

DORASTENCI - B

Dĺžka trate a druh
pretekov
12.5 km
VYTRVALOSTNÉ
7.5 km
RÝCHLOSTNÉ
10 km
STÍHACIE a
HROMADNÝ ŠT.
3x7.5 km
ŠTAFETY
6 km / 7.5 km
DVOJČLENNÉ
ŠTAFETY
7.5 km
DVOJČLENNÉ
MIEŠANÉ
ŠTAFETY
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Vzdialenosť
položky

Výškový rozdiel

Maximálne
prevýšenie

Celkové
prevýšenie

Počet okruhov

3 km

100 m

75 m

400-500 m

5

3.3 km

100 m

75 m

300-450 m

3

2.5 km

150 m

75 m

350-500 m

5

2.5 km

100 m

75 m

200-300 m

3

2.5 a 5 km
na

2.5 km

100 m

75 m

200-300 m

3

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

100-240 m
125-300 m

4
5

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

125-300 m

5

Strelecké položky

Vzdialenosť
položky

Výškový rozdiel

Maximálne
prevýšenie

Celkové
prevýšenie

Počet okruhov

2.5 km

100 m

75 m

350-500 m

5

2.5 km

100 m

75 m

200-300 m

3

2 km

100 m

75 m

200-350 m

5

2 km

100 m

75 m

150-250 m

3

2 a 4 km
na

2 km

100 m

75 m

150-250 m

3

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

100-240 m
125-300 m

4
5

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

100-240 m

5

Strelecké položky

Vzdialenosť
položky

Výškový rozdiel

Maximálne
prevýšenie

Celkové
prevýšenie

Počet okruhov

2.5 km

100 m

75 m

350-500 m

5

2.5 km

100 m

75 m

200-300 m

3

Strelecké položky
na
3, 6, 9, 12 km
na
3.3 a 6.6 km
na
2.5, 5, 7.5, 10 km
na
2.5 a 5 km
na

na

na
2.5, 5, 7.5, 10 km
na
2.5 a 5 km
na
2, 4, 6, 8 km
na
2 a 4 km
na

na

na
2.5, 5, 7.5, 10 km
na
2.5 a 5 km
na
2, 4, 6, 8 km

2 km

100 m

75 m

200-350 m

5

na
2.5 a 5 km
na

2.5 km

100 m

75 m

200-300 m

3

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

100-240 m
125-300 m

4
5

1.5 km

75 m

50 m

100-240 m

5

na
1.5 a 3 km

3.13

Kategória

DORASTENKY - B

Dĺžka trate a druh
pretekov
10 km
VYTRVALOSTNÉ
6 km
RÝCHLOSTNÉ
7.5 km
STÍHACIE a
HROMADNÝ ŠT.
3x6 km
ŠTAFETY
6 km / 7.5 km
DVOJČLENNÉ
ŠTAFETY
6 km
DVOJČLENNÉ
MIEŠANÉ
ŠTAFETY

Strelecké položky
na
2, 4, 6, 8 km
na
2 a 4 km
na
1.5, 3, 4.5, 6 km

Vzdialenosť
položky

Výškový rozdiel

Maximálne
prevýšenie

Celkové
prevýšenie

Počet okruhov

2 km

100 m

75 m

200-350 m

5

2 km

100 m

75 m

150-250 m

3

1.5 km

100 m

75 m

200-300 m

5

na
2 a 4 km
na

2 km

100 m

75 m

150-250 m

3

1.5 a 3 km

1.5 km

75 m

50 m

100-240 m
125-300 m

4
5

1.5 km

75 m

50 m

100-240 m

5

na
1.5 a 3 km

Poznámky k Tabuľke č. 1
Stĺpec 1: Kategória pretekárov podľa týchto pravidiel
Stĺpec 2: Požadovaná dĺžka trate a druh pretekov podľa týchto pravidiel
Stĺpec 3: Stĺpec ukazuje na ktorom km má byť streľba umiestnená.
Stĺpec 4: Vzdialenosť medzi jednotlivými streleckými položkami v pretekoch.
Stĺpec 5: Maximálne povolený rozdiel v nadmorskej výške.
Stĺpec 6: Maximálne povolené nepretržité stúpanie (vertikálna výška).
Stĺpec 7: Celkové prevýšenie v pretekoch (súčet všetkých stúpaní v pretekoch).
Stĺpec 8: Počet okruhov

3.3.9

ODOVZDÁVACIE ÚZEMIE ŠTAFIET
V pretekoch štafiet musí byť jasne označené odovzdávacie územie, 30 m dlhé a 9 m široké v zime a 15 m dlhé a 4
m široké v lete, umiestnené na konci rovného úseku, v takom smere, aby prichádzajúci pretekári mohli lyžovať
kontrolovanou rýchlosťou. Posledných 50 m pred odovzdávacím územím musí byť trať najmenej 9 m široká.
Odovzdávacie územie musí začínať na úrovni merania času (cieľová čiara). Začiatok a koniec odovzdávacieho
územia musí byť označený červenou čiarou a nápisom „Odovzdávacie územie" na začiatku. Priestor musí byť
ohradený po obidvoch stranách, s jednou otvorenou bránkou na kontrolovaný vstup, prípadne výstup štartujúcich
pretekárov.
3.3.9.1 POSLEDNÝCH 50 M TRATE
pred odovzdávacím územím bude rovná a priama.
Do odovzdávacieho územia môžu vstúpiť len prichádzajúci a odchádzajúci pretekári a funkcionári, zodpovední za
kontrolu v odovzdávacom území. 100 m pred odovzdávacím územím musí byť umiestnená informačná tabuľa
s nápisom „100 m".
3.3.10 TRESTNÉ KOLO
Trestné kolo musí byť na oválnej trati so šírkou 6 m a dĺžkou 150 m pre kategórie dorastu a dospelých a 75 m pre
žiacke kategórie (plus alebo mínus 5 m), merané na vnútornej strane kola.10
3.3.10.1 TRESTNÉ KOLO MUSÍ BYŤ UMIESTNENÉ V ROVINE TAK,
aby pretekár, ktorý prichádza na trestné kolo nemusel absolvovať vzdialenosť naviac medzi traťou a trestným kolom.
3.3.11 TESTOVACIE TRATE
V prípade možností môže byť zriadený priestor na testovanie lyží, na mierne klesajúcom teréne minimálne 6 m
široký vrátane dostatočného priestoru na pohyb na svahu v blízkosti štadióna, v dostatočnej vzdialenosti k bunkám
na úpravu lyží všetkých zúčastnených výprav. Priestor v zjazde musí klesať 8-12 stupňov na dĺžke 25 až 30 m.
Testovacie trate musia byť upravené tak isto ako trať pretekov.
10

pre letný biatlon je uvedené v prílohe č.5 - Predpis pre iné typy pretekov v biatlone
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3.3.12

ZAHRIEVACIE KOLO
V prípade možností v blízkosti štadióna a ľahko prístupná z priestorov buniek družstiev bude zriadená trať, na ktorej
sa budú pretekári pripravovať (zahrievať) na štart. Trať musí byť približne 600 m dlhá a musí byť upravená tak, ako
trate pretekov.

3.4
3.4.1

STRELNICA
VŠEOBECNE
Strelnica je miesto, na ktorom sa počas pretekov v biatlone strieľa. Musí byť umiestnená na štadióne, terče
a strelecká rampa musia byť viditeľné pre väčšinu divákov. Strelnica musí byť plochá a rovná. Strelnica musí byť
umiestnená a zriadená tak, aby bola prísne dodržaná bezpečnosť v nadväznosti na trate, štadión a okolité priestory.
Smer streľby bude obyčajne sever, pri zabezpečených streleckých podmienkach pri pretekoch.
STRELNICA MUSÍ BYŤ ZRIADENÁ A POUŽÍVANÁ
v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi a usporiadateľ pretekov musí predložiť potvrdenie o povolení na
jej prevádzkovanie.
CHARAKTERISTIKA A ROZDELENIE
STRELECKÁ VZDIALENOSŤ
Vzdialenosť medzi predným okrajom streleckej rampy, resp. palebnou čiarou a líniou terčov musí byť 50 m (+, - 1 m)
u malokalibrovej strelnice a 10 m (+,- 0,1 m) u vzduchovkovej strelnice.
STREĽBA LEŽMO A STOJMO
Pozerajúc sa v smere streľby, pravá polovica strelnice je vyhradená pre streľbu ležmo a ľavá polovica pre streľbu
stojmo. Rozdelenie musí byť jasne označené informačnou tabuľou. Výnimka v rozdelení na pravú a ľavú polovicu je
urobená počas stíhacích pretekov, pretekov s hromadným štartom a počas pretekov štafiet, keď pretekári strieľajú
zo všetkých stanovíšť obidve strelecké položky - streľbu ležmo a stojmo.
VCHOD A VÝCHOD
Počas tréningu a pretekov musia pretekári prichádzať na strelnicu z ľavej strany a odchádzať pravou stranou.
ÚROVEŇ
Strelecká rampa a miesto, na ktorom stoja terče musia byť podľa možnosti na rovnakej výškovej úrovni. Strelecká
rampa a miesto, na ktorom stoja terče musia byť vyvýšené najmenej 30 cm oproti priestoru medzi nimi, v prípade,
keď to vyžadujú miestne podmienky aj viac.
ROZDELENIE PRIESTORU
V časti strelnice od palebnej čiary dozadu musí byť ohradený priestor široký 10 až 12 m, meraný od predného okraja
palebnej čiary a rozprestierajúci sa pozdĺž celej strelnice. Tento priestor je určený pre pretekárov, rozhodcov
a členov porôt, ale aj stojany pre rezervné či zbrane používané v pretekoch. Ak to dovolí TD, môžu sa tu pohybovať
iné osoby, ako napr. kameramani TV, fotografi a pod.
Bezprostredne za týmto priestorom musí byť ďalší oplotený priestor najmenej 2 m široký, určený pre sprievod
družstva. Tento priestor musí byť umiestnený tak, aby členovia výpravy dobre videli na terče a palebnú čiaru - mal
by byť vyvýšený.
STRELECKÁ RAMPA
Strelecká rampa je priestor v časti strelnice, kde pretekári pri streľbe stoja alebo ležia. Rampa musí byť v zime úplne
pokrytá snehom, riadne utlačeným, hladko upraveným a nie zľadovateným. Celý priestor používaný pretekármi
počas pretekov musí byť rovný. Palebná čiara je vždy spojnica medzi označením streleckých stanovíšť. Jej
vyznačenie je potrebné na strelnici bez rampy.
STRELECKÉ STANOVIŠTIA
Strelecká rampa je rozdelená na strelecké stanovištia, z každého stanovišťa môže v jednom čase strieľať len jeden
pretekár. Každé strelecké stanovište musí byť najmenej 2,7 m, ale nie viac ako 3 m široké. Šírka stanovišťa musí
byť označená na obidvoch stranách na streleckej rampe od jej predného okraja do vzdialenosti 1,5 m dozadu
červenou latkou vsunutou do snehu tak, aby bola 2 cm nižšie ako je povrch snehu. V lete vhodnou formou, pričom
strelecké stanovište môže byť široké najmenej 2 metre.
Obidve strany každého stanovišťa musia byť označené od rampy k terčom piatimi T - značeniami s tabuľkami max.
20 cm širokými a 15 cm vysokými vo farbách, ktoré sa hodia k farbe čísiel a ktoré jasne určuje dráhu (strelecké
koridory), ale neprekážajú v streľbe.

3.4.1.1

3.4.2
3.4.2.1

3.4.2.2

3.4.2.3
3.4.2.4

3.4.2.5

3.4.3

3.4.3.1
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3.15

3.4.3.2

3.4.4

3.4.4.1
3.4.4.2

3.4.4.3

3.4.4.4

3.4.4.5

3.4.4.6

3.4.4.7

3.4.4.8
3.16

Musí byť dodržaná vzdialenosť 3 m medzi vonkajším okrajom koncového ľavého a pravého stanovišťa a začiatku
s nimi susediaceho bezpečnostného násypu. Vzdialenosť musí byť dodržiavaná od rampy k terčom.
STRELECKÉ PODLOŽKY
Pre streľbu v obidvoch polohách, v streľbe ležmo i stojmo v zime a v streľbe ležmo v lete, musia byť v prednej časti
každého streleckého stanovišťa (od palebnej čiary dozadu) umiestnené na streleckej rampe podložky. Podložky
môžu mať rozmery 150 cm x 200 cm alebo 150 cm x 150 cm a hrúbku 1 až 2 cm a musia byť zo syntetického alebo
prírodného materiálu s hrboľatým, nešmykľavým povrchom a rovnakého druhu.
TERČE
V biatlonovom tréningu a v pretekoch sú používané dva druhy terčov - kovové a papierové. V pretekoch sa
používajú len kovové terče a pre nástrel len papierové terče. Obidva druhy - kovové aj papierové terče môžu byť
používané pri tréningoch.
ROVNAKÝ DRUH TERČOV
musí byť použitý pre všetkých pretekárov v jedných pretekoch. Terče musia byť schválené SZB.
POPIS PAPIEROVÉHO TERČA
Papierový terč nahrádza pretekársky terč. Podklad papiera musí byť biely alebo slabo sivý a nesmie svetielkovať.
Päť kruhových terčov musí byť čiernych.
POPIS KOVOVÉHO TERČA
Terč musí pozostávať z bieleho predného plechu s piatimi otvormi na terč, za ktorými je pohyblivý terč nezávisle
padajúci dolu, zaklápajúci sa alebo terče s elektronickými senzormi. Terče, do ktorých sa strieľa musia byť čierne.
Zásah je zaznamenaný vtedy, keď je čierny terč prekrytý bielym kruhom.
VEĽKOSŤ TERČOV A POLOHA OTVOROV
V Prílohe č. 9 sú všetky požadované rozmery a umiestnenie terčov na kovových a papierových terčoch. Priemer
čiernych kruhov pre mierenie a zásahy sú nasledovné:
malokalibrové terče
vzduchovkové terče
kovové
papierové
kovové
papierové
streľba stojmo - zámerný kruh
115 mm
110 mm
35 mm
31 mm
- zásahový kruh
115 mm
110 mm
35 mm
31 mm
streľba ležmo - zámerný kruh
115 mm
110 mm
35 mm
31 mm
- zásahový kruh
45 mm
40 mm
15 mm
11 mm
FUNKČNÉ POŽIADAVKY KOVOVÝCH TERČOV
Terčové systémy musia spĺňať nasledovné požiadavky:
a) spoľahlivé fungovanie pri všetkých druhoch poveternostných podmienok, v ktorých sa preteky uskutočňujú.
b) biele prekrytie čierneho terča pri štandardnom zásahovom impulze, so zabezpečením rovnakých uvoľňovacích
impulzov na všetkých terčoch, ktoré sa používajú počas pretekov.
TOLERANCIE A POŽADOVANÉ TVARY
Veľkosť terčových otvorov musí byť:
priemer
115 mm, +/- 0,3 mm
pre streľbu stojmo malokalibrovkou
priemer
45 mm, +/- 0,3 mm
pre streľbu ležmo malokalibrovkou
priemer
35 mm, +/- 0,1 mm
pre streľbu stojmo vzduchovkou
priemer
15 mm, +/- 0,1 mm
pre streľbu ležmo vzduchovkou
Terčové otvory používané pre streľbu stojmo a ležmo musia byť vycentrované. Povolená tolerancia je 1 mm. Okraj
otvoru musí byť pevný a bez deformácií. Otvor terča musí byť orámovaný kovovou obručou 1 cm širokou, aby sa
vyhlo deformáciám, alebo celý predný plech terča musí byť zhotovený z primerane pevného materiálu, ktorý odoláva
deformáciám.
DEFORMÁCIE
Neustálym používaním terčového systému môže dôjsť k deformácii povrchu. Také deformácie sa nesmú odchyľovať
o viac ako 2,5 mm od ostatného povrchu. Deformácia musí byť meraná pomerne k okraju vrchného priemeru 115
mm terča.
ÚDRŽBA TERČOV
Terče musia byť udržiavané a nastavované podľa inštrukcií výrobcu.
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3.4.4.9

UMIESTNENIE TERČOV
Terče musia byť umiestnené v rovnej čiare rovnobežne s predným okrajom streleckej rampy. Musia byť v rovnakej
úrovni vo všetkých smeroch. Terče musia byť umiestnené tak, že stred mieriacej značky terča je v strede šírky
streleckej dráhy. Terč sa nesmie odchýliť na strany viac ako 1% od pravého uhla čiary streleckej dráhy. Stred terča
musí byť 80 až 100 cm vyššie, ako je povrch streleckej rampy.
Pri vzduchovke: ležmo 0,4 m a stojmo 1,45 m +/-10%.
3.4.4.10 POZADIE TERČOV
Pozadie za terčmi musí byť biele od najnižšej časti terča do 1 m nad horným okrajom terča.
3.4.5
ČÍSLOVANIE A ZNAČENIE
Strelecké stanovištia a im prislúchajúce terče musia mať rovnaké číslo, ľahko viditeľné a začínajúce sprava
číslom 1.
Čísla na streleckej rampe musia byť umiestnené tak, aby neprekážali TV kamerám v pohľade na strieľajúcich
pretekárov a musia byť najmenej 20 cm vysoké s hrúbkou čiary 3 cm.
Výška čísel na terčoch je 40 cm s hrúbkou čiary 4 cm a musia byť pripevnené bezprostredne nad terčmi, pri
vzduchovke 25 cm.
3.4.5.1 HRANICA PRÍCHODU A ODCHODU
Pri príchode a odchode zo strelnice 10 m od ľavého a pravého streleckého stanovišťa musí byť jasne vyznačené.
Toto značenie je hranicou na zákaz podávania informácií na strelnici.
3.4.6
VETERNÍKY
Na pretekoch a oficiálnych tréningoch musia byť postavené veterníky na pravej strane každej druhej streleckej
dráhy, začínajúc od dráhy číslo jedna. 5 m od streleckej rampy a 20 m od terčov.
Veterníky musia byť umiestnené tak, že vrchný okraj zástavky je na tej istej úrovni, ako najnižší bod terča a nemôže
prekážať priamej čiare pohľadu na terče.
(viď príloha č. 7)

3.4.7

3.4.8

3.5
3.5.1

3.5.1.1

3.5.2

STOJANY NA ZBRANE
Na strelnici pred priestorom pre trénerov musia byť vhodne umiestnené stojany na rezervné zbrane pre každé
zúčastnené družstvo počas pretekov a pre adekvátny počet počas tréningu. Stojany musia byť jasne označené.
Družstvá môžu stojany využívať počas pretekov, tréningov a nástrelu.
Stojany v primeranom množstve slúžia na ukladanie zbraní pre kategórie mladšieho dorastu, žien 40 ročných
a starších, mužov 40-49 ročných, mužov 50 ročných a starších a žiactva v zime, a pre všetky kategórie v lete.
Rozpätie pre jednu zbraň je 35 cm.
Stojany budú číslované po desiatkach, t.j. 1, 11, 21, ... 2, 12, 22, ... a postupnosť číslovania bude v smere behu. V
špecifických prípadoch je možné postupnosť číslovania upraviť.
VIDEOKAMERY NA STRELNICI
Na pretekoch SLP a MSR musia byť na strelnici inštalované videokamery v dostatočnom počte tak, že umiestnenie
a počet kamier úplne zachytáva a dokumentuje všetky aktivity pretekárov na strelnici.
P RIESTOR CIEĽA
VŠEOBECNE
Priestor cieľa začína na pretekárskej trati na cieľovej čiare a končí na začiatku bodu kontroly vystroja v cieli a musí
byť najmenej 30 m dlhý a 9 m široký. Posledných 50 m pred cieľovou čiarou musí byť rovný, 9 m široký a rozdelený
do troch rovnakých dráh so značením, ktoré neprekáža lyžovaniu. Vstup do priestoru cieľa je povolený len
funkcionárom a finišujúcim pretekárom.
CIEĽOVÁ ČIARA
musí byť označená červenou farbou zapustenou v snehu, alebo v lete iným vhodným spôsobom a musí
s prichádzajúcou traťou tvoriť pravý uhol.
KONTROLA VÝSTROJA A VÝZBROJE V CIELI
Kontrola v cieli musí byť umiestnená tak, aby pretekár prichádzajúci do cieľa, vchádzal do nej priamo, prirodzene
a kontrolovane. Dôležité je, aby finišujúci pretekári nezatarasili priestor cieľa. Oplotenie a umiestnenie priestoru cieľa
musí byť urobené tak, aby pretekári kontrolu v cieli nemohli obísť.
Kontrola v cieli musí byť umiestnená na konci priestoru cieľa.
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3.5.3

OBČERSTVOVACIA STANICA
Za priestorom cieľa musí byť občerstvovacia stanica, umiestnená po dohode s TD, slúžiaca na podanie nápojov,
poskytnutie papierových vreckoviek a podobných služieb pretekárom po ich príchode do cieľa.
Akékoľvek služby poskytnuté organizátorom musia byť zabezpečené proti podaniu neoprávnených cudzích látok.

3.6

SERVISNÉ A OHRIEVACIE KABÍNY PRE PRETEKÁROV
Na alebo blízko štadióna by mal byť dostatočný počet prístreškov, stálych budov, alebo prechodných stavieb (môžu
byť aj stany), v ktorých si výpravy môžu uskladniť výstroj, voskovať lyže a ohriať sa.
Ak je to možné bude pripravená pre výpravu ďalšia miestnosť, ktorá slúži k tomu, aby sa zabránilo dýchaniu výparov
z voskovania pretekármi, prípadne ktorá poskytne priestor na prezlečenie alebo ohriatie.
Kabíny musia byť vybavené uzamykateľnými dverami a výpravám sú vydané kľúče. Parkovacie priestory pre
výpravy by mali byť zabezpečené v primeranej vzdialenosti od kabín.
Ozvučenie rozhlasu na štadióne musí byť zabezpečené tak, aby informácie boli dobre a zreteľne počuteľné aj
v priestore servisných a ohrievacích kabín.

3.18
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4.

VÝZBROJ A VÝSTROJ PRETEKÁROV

4.1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Názov pretekársky výstroj a pretekárska výzbroj obsahuje všetko vybavenie, ktoré pretekár používa počas pretekov,
vrátane reklám.
Pretekársky výstroj zahrňuje všetky súčasti, ktoré má pretekár oblečené, alebo nosí pri pretekoch, oficiálnych
a neoficiálnych tréningoch v priebehu podujatia. Pretekársky výstroj zahrňuje napr. lyže, palice, viazanie, obuv,
oblečenie a doplnky oblečenia, ako sú rukavice, okuliare a chrániče uší. Pretekárska výzbroj je zbraň, náboje
a zásobníky.

4.2

VŠEOBECNÉ ZÁKAZY
Je zakázaný materiál, ktorý:
a) pôsobí na prirodzený pohyb dolných a horných končatín pri odraze alebo ho ovplyvňuje (ako pružinové
zariadenia alebo mechanizmy na lyžiach, paliciach, viazaní a topánkach)
b) využíva iné zdroje energie ako je sila pretekára, ako sú prístroje na umelý ohrev, zdroje chemickej energie,
elektrické batérie, mechanické pomôcky, atď.
c) spôsobuje zmenu vonkajších podmienok pretekov v neprospech ostatných pretekárov, ako sú zmeny stopy
alebo snehových podmienok
d) zvyšuje pri bežnom použití riziko úrazu pretekára alebo ostatných osôb, ktoré sú obyčajne oprávnené byť
v priestoroch pretekov.

4.3
4.3.1

ŠPECIFIKÁCIA PRETEKÁRSKEHO VYSTROJA
PRETEKÁRSKE LYŽE
SZB bude dodržiavať pravidlá IBU, vychádzajúce z pravidiel FIS, ktoré sa týkajú pretekárskych lyží.
4.3.1.1 DĹŽKA LYŽÍ
Minimálna dĺžka lyží je výška pretekára mínus 4 cm, maximálna dĺžka nie je limitovaná. Ak je pretekár taký vysoký,
že komerčne vyrábané lyže sú mu, podľa tohto pravidla, krátke, TD mu môže udeliť výnimku tak, že pretekár môže
použiť najdlhšie komerčne dostupné lyže, ním používanej obchodnej značky.
4.3.1.2 ŠÍRKA LYŽÍ
Pás lyže, meraný pod viazaním, môže mať minimálnu šírku 40 mm, maximálna šírka nie je limitovaná.
4.3.1.3 OBLASŤ ŠPIČKY LYŽE
Minimálna šírka lyže v oblasti špičky je 30 mm.
4.3.1.4 OHNUTIE
Merané pod viazaním : minimálne ohnutie od zeme musí byť 20 mm, maximálne ohnutie od zeme musí byť 35 mm.
4.3.1.5 OBLASŤ KONCA LYŽÍ
Pri položení nezaťaženej lyže na rovný povrch nesmie výška konca lyže presiahnuť 3 cm nad tento povrch.
4.3.1.6 HMOTNOSŤ
Celková hmotnosť páru lyží s viazaním nesmie byť menšia ako 750 gramov. Nie sú žiadne obmedzenia na
rozloženie hmotnosti.
4.3.1.7 KONŠTRUKCIA
4.3.1.7.1 DRUHY KONŠTRUKCIÍ
Bez obmedzenia.
4.3.1.7.2 TVAR
Obidve lyže musia mať rovnaký typ konštrukcie tak, že nie je žiadny rozdiel medzi ľavou a pravou lyžou. Nie je
žiadne obmedzenie, ktoré sa týka druhov vrstvenia konštrukcie lyže. Nie sú obmedzenia pevnosti lyže v akomkoľvek
smere.
4.3.1.7.3 SKĹZNICA
Celá dĺžka spodnej plochy môže byť hladká, alebo jemne drážkovaná v pozdĺžnom smere. Okrem vodiacich
žliabkov musí byť celá dĺžka a šírka spodnej plochy plochá. Vyryté alebo vytlačené pomôcky na stúpanie, ako sú
šupiny alebo schodíky, sú povolené. Zariadenia, ktoré pracujú na základe inej ako pretekárovej svalovej sily sú
zakázané.
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4.3.1.7.4 HORNÝ POVRCH
Bez obmedzenia.
4.3.1.7.5 HRANY
Bočné plochy lyží nesmú byť vzhľadom k spodnej ploche zošikmené tak, že základňa je užšia ako horná plocha (nie
je dovolený klinovitý tvar).
4.3.1.8 VLASTNOSTI PRI ZÁŤAŽI
Bez obmedzenia.
4.3.2
VIAZANIE LYŽÍ
Nie sú žiadne obmedzenia, čo sa týka výrobnej značky, alebo použitého materiálu.
4.3.3
LYŽIARSKA PRETEKÁRSKA OBUV
Nie sú žiadne obmedzenia, čo sa týka druhu alebo použitého materiálu.
4.3.4
LYŽIARSKE PRETEKÁRSKE PALICE
4.3.4.1 POUŽÍVANIE PALÍC
Pretekár musí v pretekoch používať dve rovnako dlhé palice.
4.3.4.2 ŠPECIFIKÁCIA
a) Maximálna dĺžka palíc nesmie byť väčšia ako telesná výška pretekára, merané postavením palice na lyžu pred
viazaním.
b) Palica musí mať stálu dĺžku, skelet nesmie byť teleskopický alebo mať prestaviteľnú dĺžku.
c) Palica nesmie mať žiadny zdroj energie na zlepšenie odrazu, ako sú pružiny alebo iné mechanické zariadenia.
d) Najnižšia a najvyššia hmotnosť palíc nie je limitovaná.
e) Palice môžu byť asymetrické. Môže byť rozdiel medzi pravou a ľavou palicou.
f) Palice nesmú spôsobiť zmenu podmienok pretekov, ako je zmena stopy alebo snehových podmienok.
g) Rukoväť palice musí byť trvale upevnená na skelet palice, nie je žiadne obmedzenie, týkajúce sa tvaru,
konštrukcie alebo materiálu.
h) Remienok musí byť spojený s rukoväťou alebo skeletom palice, ale môže byť oddeliteľný. Môže mať nastaviteľnú
dĺžku a šírku. V materiáli nie je žiadne obmedzenie.
i) Nie sú žiadne obmedzenia tvaru a materiálu skeletu palice alebo jeho rozšírenia.
j) Sú povolené výmenné košíky rôznych tvarov podľa prispôsobenia rôznym druhom snehu.
k) Hrot môže byť k skeletu pripojený v ľubovoľnom uhle. Je povolený jeden alebo viac hrotov. Materiál hrotov nie je
obmedzený.
4.3.5
OBLEČENIE
Pre oblečenie pretekára platia nasledovné zásady:
a) Reklamy na oblečení pretekára musia byť v súlade s platnými predpismi IBU a SZB.
b) Vypchávky sú povolené len na vnútornej strane pretekárskeho oblečenia. Celková hrúbka vypchávky, látky
a podšívky pretekárskeho oblečenia nesmie prekročiť 6 mm, merané v nezaťaženom stave, s výnimkou odevu
na chrbte, kde je nosená zbraň. V tejto časti nie je hrúbka vypchávky obmedzená.
c) Na vonkajšej strane oblečenia nie sú povolené priľnavé materiály ako sú apretúrne tkaniny, vosky živice, lepidlá
alebo zvláštne prešívania (s výnimkou upevnenia vypchávok).
d) Na hornej časti rukáva je povolené použitie špeciálnej úpravy na zabránenie kĺzania remeňa pre streľbu.
e) Pretekár štartujúci v pretekoch v letnom biatlone musí mať pod štartovným číslom oblečené tričko s rukávom.
4.3.6
ZBRANE
4.3.6.1 VŠEOBECNE
Zbrane nesmú byť automatické alebo poloautomatické. Nabíjať a vybíjať zbraň možno len pôsobením telesnej sily
pretekára.
Tieto ustanovenia platia primerane aj pre vzduchové zbrane.
4.3.6.2 ČASTI BIATLONOVEJ ZBRANE
Nákres biatlonovej zbrane s názvami jednotlivých častí je uvedený v Prílohe č. 8, kde sú uvedené jej povolené i
zakázané parametre.
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4.3.6.3

4.3.6.4

4.3.6.5
4.3.7
4.3.7.1

4.3.7.2

11

SCHVÁLENÉ DRUHY OVLÁDANIA
Schválené typy malokalibrových zbraní podľa druhu záveru sú:
a) bežný záver - Anschütz, Sako, Izmaš Bi6, ZKM
b) záver Winchester - Krico 360 SII, Ekens, Mestervipen, Suhl Model 626, Suhl Model 629
c) excentrický záver - Finnbiathlon
d) svorkový záver
- Izmaš Bi 3/4, Anschütz- Fortner, Krico 360 SI, Izmaš Bi 7-3, Izmaš Bi 7-4
Schválené typy vzduchoviek sú:
a) Všetky vyrábané a bežne dostupné typy, nabíjané jednotlivo napr. TAU , SLÁVIA, Anschütz, Izmaš...
b) Vyrábané typy, nabíjané zo zásobníka - Suhler B 96 (SRN), Steyr LGB1 (AUT), Anschütz Model 2027 (SRN),
CZ 200, Feinwerkbau P75 biatlon (PWB P75), BI 7-5 P3 Biatlon, AT44 mod. by ZVI.
Ostatné vzduchové zbrane sú zakázané, pokiaľ neprejdú schválením pred prvým použitím.
c) Používanie nového typu vzduchovej zbrane so zásobníkom schvaľuje dvojčlenná komisia menovaná ŠTK vždy
pred sezónou. Klub, alebo majiteľ o schválenie nového typu požiada písomne ŠTK cez sekretariát SZB. Pri
schvaľovaní nového typu musí byť zbraň predložená fyzicky, alebo predložená technická dokumentácia.
ŠPECIFIKÁCIA
Zbrane používané v pretekoch musia spĺňať nasledovné kritériá:
a) Vzdialenosť medzi stredom hlavne a najnižším okrajom predpažbia, vrátane zásobníka a krytu spúšte nesmie
presiahnuť 140 mm.
b) Hrúbka pätky pažby, meraná od kolmice k osi hlavne nesmie prekročiť 40 mm.
c) Mieridlá nesmú mať žiadny optický systém a nesmú mať zväčšujúci účinok. Je tiež zakázané vkladať pre tieto
účely optické šošovky do oka. Je povolené mať polarizačné filtre.
d) Hlaveň musí mať kaliber 5,6 mm (22" long rifle) a 4,5 mm pri vzduchovej zbrani.
e) Odpor spúšte musí byť minimálne 0,5 kg u malokalibrovej zbrane a pri vzduchovej zbrani nabíjanej
zo zásobníka.
f) Spúšť musí byť prekrytá pevným uzavretým krytom.
g) Zbraň musí mať remene a nosné popruhy vrátane vzduchových zbraní. Šírka remeňov a upínacieho remienka
na ruku pretekára nesmie presiahnuť 40 mm. U vzduchových zbraní je povolená šírka nosných popruhov do
50mm.
h) Zbraň bez zásobníkov a streliva musí mať minimálnu hmotnosť 3,5 kg, s výnimkou ZKM 451, ZKM 452 a
vzduchových zbraní v domácich súťažiach.
i) Zásobníky nesmú umožňovať nabitie viac ako 5 nábojov. V pretekoch štafiet môžu byť rezervné náboje nesené
v zásobníku, ktorý je na tento účel upravený, v špeciálnom rýchlo sa vyprázdňujúcom zariadení alebo iným
spôsobom. Rezervné náboje však nesmú byť nesené v komore. Zásobníky môžu byť nesené v predpažbí alebo
v pažbe. Ak sú nesené v predpažbí, nesmie byť zariadenie pre upevnenie zásobníkov a držiakov brokov, ani
zásobníky samotné používané ako opora v priebehu streľby.
j) U vzduchových zbraní sa v pretekoch zakazuje používať prídavné tlakové zariadenie (kyveta, atď.).
k) Zbrane musia mať plochu na označenie od spúšte dopredu na obidvoch stranách predpažbia, očistenú od
všetkých ostatných značiek.
l) Skladacie pažby nie sú povolené.
VAK NA ZBRAŇ
Vak na zbraň musí byť vybavený okienkom minimálne 15 x 15 cm, ktoré umožňuje jasný pohľad na záver zbrane.
STRELIVO
POŽADOVANÉ VLASTNOSTI
Môže byť použité len strelivo medzinárodného štandardu 22 in. (5,6 mm) long rifle s okrajovým zápalom. Strelivo
musí byť zhotovené z homogénnej látky, olova alebo z mäkkého materiálu podobného olovenej zliatine. Pri
vzduchovej zbrani 4,5 mm.
ÚSŤOVÁ RÝCHLOSŤ
Úsťová rýchlosť u malokalibrovej zbrane nesmie prekročiť 380 m/s, merané po opustení hlavne. U vzduchových11
zbraní nesmie byť kinetická energia strely na ústí hlavne vyššia ako 8 J.

plynových zbraní, ktorých funkcia je založená na okamžitom uvoľnení stlačeného vzduchu
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4.3.7.3

4.3.7.4

4.4
4.4.1
4.4.2

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3
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NÁRAZOVÝ IMPULZ
Náraz strely vypálenej zo vzdialenosti 50 m na relatívne pevnú dosku nesmie presiahnuť 0,9 Ns (=0,09 kps)
s maximálnou toleranciou 0,099 Ns. U vzduchových zbraní nie je stanovená.
TOLERANCIA NÁRAZOVÉHO IMPULZU A SKÚŠANIE
Maximálne povolená tolerancia hodnoty nárazového impulzu skúšaného streliva je 11 %, to znamená, že maximálny
nárazový impulz je 1,0 Ns (=0,1 kps). Prípustnosť streliva môže byť overovaná na skúšobný terč s premenným
uvoľňovacím impulzom. Tento terč musí byť nastaviteľný takým spôsobom, že nie je v žiadnom prípade uvoľnený
nárazovým impulzom 1,0 Ns, ale určite zaznamená nárazový impulz 1,1 Ns. Strelivo je schválené k používaniu, ak
po piatich strelách zo vzdialenosti 10 m nie je zaznamenané žiadne uvoľnenie terča. Testovanie streliva musí byť
prevedené pretekárovou vlastnou zbraňou, alebo inou, ktorá je s ňou identická. Testovanie streliva môže nariadiť
Súťažná porota počas podujatia. Tieto ustanovenia sa primerane vzťahujú na vzduchové zbrane.
K ONTROLA VÝSTROJA A VÝZBROJE
VŠEOBECNE
Výstroj a výzbroj sú kontrolované na štarte a v cieli pretekov.
KONTROLA NA ŠTARTE
Pretekári sa budú hlásiť v priestore kontroly výstroja a výzbroje na štarte najneskôr 15 minút pred ich predpísaným
časom štartu, aby im mohli byť skontrolované a označené lyže a zbrane a prehliadnuté ich oblečenie. Pretekárom,
ktorých výstroj a výzbroj nezodpovedá predpisom, nebude povolené prejsť kontrolou na štarte skôr, ako odstránia
zistené nedostatky.
Výstroj a výzbroj ktoré boli odkontrolované a označené kontrolou na štarte, nesmú byť upravované spôsobom
zakázaným týmito pravidlami.
Pracovisko kontroly výstroje na kontrolu zbraní musí byť otvorené najneskôr 15 minút pred začiatkom nástrelu.
Rezervné zbrane družstva, maximálne dve pre družstvo, budú zahrnuté do kontroly materiálu, budú prekontrolované
a označené, a musia byť uložené do stojanov na rezervné zbrane.
ŠPECIFIKÁCIA KONTROLY NA ŠTARTE
Sú vykonávané nasledovné kontroly:
• či pretekár má svoje štartové číslo
• u zbraní je kontrolovaná bezpečnosť, či zbraň nemá v komore nevystrelený náboj, prázdnu nábojnicu alebo
vložený zásobník pod nábojovou komorou
• je kontrolovaná správnosť váhy, odporu spúšte, rozmeru a tvaru zbrane a reklamy na nej. Zbraň je označená,
prípadne zaznamenané jej výrobné číslo
• je skontrolovaná správnosť lyží a palíc a lyže sú označené
• je skontrolované oblečenie a ostatný výstroj, vrátane reklám
• rezervné zbrane družstva, maximálne dve pre jedno družstvo, budú skontrolované a označené pred ich vložením
do stojanov na strelnici
• použitie omamných látok pretekárom
• náhodne môže byť skontrolovaný zásobník, aby bolo zabezpečené, že obsahuje len päť nábojov, ktoré môžu byť
vystrelené priamo zo zásobníka
• skontroluje, či má pretekár dostatočný počet zásobníkov, aby mohol bez problémov ukončiť preteky
ZNAČENIE
Výstroj a výzbroj sa značí preto, aby sa predišlo neoprávnenej výmene počas pretekov, s použitím štartového čísla
a farby. Značené sú obidve lyže a zbraň. Vo vytrvalostných pretekoch v rýchlostných pretekoch, v stíhacích
pretekoch, v pretekoch s hromadným štartom bude používaná na značenie lyží iná farba. Značenie sa robí farbou
alebo nálepkou, určenou pre jedny preteky.
V štafetových pretekoch musia byť lyže značené v súlade so štartovým číslom člena družstva a farbou alebo číslom
so štartovým poradím v družstve.
ONESKORENÝ ŠTART
Za oneskorený štart, spôsobený neskorým príchodom na kontrolu výstroja v štarte, alebo úpravou výzbroje,
zodpovedá pretekár. Organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný štáb na dodržanie včasnej kontroly a tým
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4.4.2.4

4.4.3

predchádzať oneskorenému štartu pretekárov, ktorí sa prihlásili na kontrolu včas. Skoršie otvorenie kontroly na
štarte je povolené a vítané na všetkých pretekoch, aby sa vyhlo časovým ťažkostiam.
KONEČNÁ KONTROLA PRED ŠTARTOM
Minimálne dve minúty pred štartom skontroluje pomocník štartéra pretekára nasledovne:
a) správnosť štartového čísla pretekára
b) správnosť označenia lyží a zbrane
c) dodržanie reklamných pravidiel
d) či má pretekár dostatočný počet zásobníkov
e) otvorením a zatvorením záveru zbrane, či nie je náboj v komore, alebo vložený zásobník. Zbraň zostáva
v natiahnutom stave, rozhodca nesmie spustiť spúšťacie zariadenie.
f) že pretekár nemá pri sebe akýkoľvek rádiový komunikačný prostriedok
KONTROLA V CIELI
Po príchode do cieľa a pri štafetách, po odovzdaní štafety, budú vykonané nasledovné kontroly:
a) či zbraň nemá v komore alebo vloženom zásobníku nevystrelené náboje a či výrobné číslo súhlasí s číslom
v zozname z kontroly v štarte
b) či pretekár ukončil preteky s najmenej jednou označenou lyžou a označenou zbraňou, s lyžami a palicami
v súlade s pravidlami
c) či odpor spúšte je minimálne 0,5 kg u malokalibrovej zbrane a pri vzduchovej zbrani nabíjanej zo zásobníka
(môže byť vykonané ako náhla kontrola, ak to odporučí TD)
d) či neboli porušené Pravidlá pre reklamu
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5.

TRÉNING A NÁSTREL

5.1

VŠEOBECNE
Pretekári a sprievod výprav musia mať podmienky pre prípravu na preteky. Pre splnenie tohto cieľa je organizátor
povinný vytvoriť podmienky a čas pre oficiálny tréning a nástrel zbraní pred pretekmi.
VÝNIMKY
Vo výnimočných prípadoch môže Súťažná porota uzavrieť celý priestor pretekov, alebo obmedziť možnosť tréningu
na určitých častiach trate, alebo v určitom čase.
PRAVIDLÁ TRÉNINGU
Priestory pretekov počas tréningu môžu využívať všetci prihlásení pretekári podľa pokynov usporiadateľa.
DRUHY TRÉNINGOV
Oficiálny tréning je časový interval, počas ktorého musí organizátor poskytnúť priestory pretekov na tréning. Počas
oficiálneho tréningu musia byť priestory pretekov pripravené tak isto ako pri pretekoch.
Neoficiálny tréning je čas, v ktorom organizátor otvorí priestory pre tréning v inom čase, ako je oficiálny tréning
a priestory pretekov nemusia byť pripravené ako pre preteky. Organizátor môže poskytnúť, ak je to možné,
v programe podujatia čas na neoficiálny tréning viac krát.
V DEŇ PRETEKOV
musia mať možnosť pretekári absolvovať oficiálny tréning, nástrel a zahrievanie so štartovým číslom.

5.1.1

5.1.2
5.1.3

5.1.4
5.2
5.2.1

5.2.1.1

5.2.1.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4
5.4.1

5.24

OFICIÁLNY TRÉNING
VŠEOBECNE
Podľa možností časového programu poskytne organizátor súťažné priestory pre oficiálny tréning najmenej raz pred
prvými pretekmi, ktoré budú pripravené ako na preteky.
LYŽIARSKY TRÉNING
Súťažné trate budú otvorené pre oficiálny tréning v čase, ktorý je z hľadiska časového programu podujatia
najvhodnejší. Trate budú podľa možností upravené, označené, oplotené alebo zahradené tak, ako pri pretekoch.
STRELECKÝ TRÉNING
Strelecký tréning v deň pred pretekmi musí byť organizovaný, v čase ako lyžiarsky tréning. Na tréningu budú použité
papierové terče, na pridelenom streleckom stave. Po 30 minútach budú použité kovové terče a výber streleckého
stavu bude voľný do konca tréningového času. Ak je to možné, organizátor poskytne papierové terče aj počas voľnej
streľby.
NÁSTREL
NAČASOVANIE A TERČE
Pred štartom pretekov musí pretekár dostať príležitosť nastreliť si zbraň na strelnici počas 45 minút, ktoré musia
začínať 1 hodinu a končiť nie neskoršie ako 10 minút pred štartom prvého pretekára. Pred finále superšprintu je
potrebné uskutočniť nástrel v trvaní 15 minút, začínajúci nie neskôr ako 20 minút a končiaci najneskôr 5 minút pred
štartom.
NÁSTREL SA MÔŽE USKUTOČNIŤ
len na strelnici a len s použitím papierových terčov. Papierové terče pri nástrele musia byť umiestnené na tej istej
úrovni a v rovnakej vzdialenosti od palebnej čiary ako súťažné terče. Ak sú papierové terče umiestnené v dvoch
radoch, druhý rad bude pod úrovňou súťažných terčov. Ak musia byť papierové terče počas nástrelu menené, čas
potrebný na výmenu nebude odpočítaný od času vyhradeného na nástrel.
PRIDELENIE STRELECKÝCH STAVOV
Pre vytrvalostné, rýchlostné, stíhacie preteky a pre preteky s hromadným štartom, ak je to možné, budú klubom
pridelené strelecké stavy podľa celkového počtu pretekárov a počtu stavov. Stavy rozdelí veliteľ strelnice. Pri
pretekoch štafiet má strelecký stav to isté číslo, ako je štartové číslo družstva.
ZAHRIEVANIE NA TRATIACH
VŠEOBECNE
Vybrané časti pretekárskych tratí, ktoré určí TD a riaditeľ pretekov môžu byť používané na zahrievanie pretekárov
pred pretekmi. Trate môžu byť používané len tými pretekármi, ktorí budú štartovať v príslušných pretekoch a len
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v smere pretekov. Pretekári, ktorí používajú pretekárske trate na zahrievanie, nesmú prekážať ostatným pretekárom.
Súťažná porota môže toto previnenie potrestať.
Pretekári a servisné tímy družstiev musia opustiť trate najneskôr 5 minút pred prvým štartom. Po tomto čase nesmú
lyžovať na súťažných tratiach, ale môžu pešo prechádzať po stranách okolo trate.
5.5

TESTOVANIE LYŽÍ
Trate je možné používať na testovanie (skúšanie) lyží do 10 minút pred štartom prvého pretekára, pokiaľ nie sú na
testovanie vyhradené špeciálne priestory.
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6.

PRAVIDLÁ PRE ŠTART

6.1
6.1.1

D RUHY ŠTARTOV A INTERVALY
VŠEOBECNE
Sú štyri druhy štartov : štart jednotlivcov (jedno štart), štart skupiny (dvaja a viac), stíhací, hromadný a dva
štandardné štartové intervaly - 1 minúta alebo 30 sekúnd, prípadne iný štartový interval.
VYTRVALOSTNÉ PRETEKY
Pri všetkých vytrvalostných pretekoch bude zvyčajne uplatňovaný len štart jednotlivcov (jedno - štart), obyčajne s 30
sekundovým intervalom. Napriek tomu je povolený 1 minútový štartový interval ak je to lepšie pre preteky. TD po
konzultáciách s organizátorom rozhodne , ktorý štartový interval je najlepší pre príslušné preteky. Ak je štartový
interval 30 sekúnd, musí byť k dispozícii dostatočný počet terčov, primeraný k počtu pretekárov.
RÝCHLOSTNÉ PRETEKY
Pri všetkých rýchlostných pretekoch bude používaný buď jedno - štart, obyčajne s intervalom 30 sekúnd, alebo
skupinový štart dvoch i viacerých pretekárov. Povolený je aj 1 minútový interval. TD po konzultáciách
s organizátorom rozhodne, ktorý druh štartu alebo intervalu je najlepší pre tie - ktoré preteky.
STÍHACIE PRETEKY
Pri všetkých stíhacích pretekoch bude používaný neštandardný štartový interval. Pretekári štartujú v presnom čase
uvedenom v štartovej listine, v ktorej ich štartový čas, je rozdielom od času víťaza v kvalifikačných pretekoch.
PRETEKY S HROMADNÝM ŠTARTOM
Štart v pretekoch s hromadným štartom sa uskutoční ako jeden hromadný štart všetkých pretekárov jednej či
viacerých kategórií (podľa počtu terčov a pretekárov).
PRETEKY ŠTAFIET, MIEŠANÝCH ŠTAFIET, DVOJČLENNÝCH ŠTAFIET A DVOJČLENNÝCH MIEŠANÝCH ŠTAFIET
Štart všetkých štafiet sa uskutoční hromadným štartom prvých členov štafiet všetkých družstiev. Jednotlivé štarty
ďalších členov štafety sa uskutočnia v odovzdávacom území dotykom prichádzajúceho pretekára.

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2
6.2.1
6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.26

ŠTARTOVÉ POZÍCIE A ŠTARTY
ŠTART JEDNOTLIVCOV S ELEKTRONICKÝM ČASOMEROM
Pretekár bude stáť v bránke a bránku opustí v štartovom čase, ktorý má uvedený v štartovej listine.
ŠTART JEDNOTLIVCOV S RUČNÝM ČASOMEROM
Ak je použité len ručné meranie, pretekár bude stáť obidvomi nohami za štartovou čiarou a prekročí štartovú čiaru
vo svojom štartovom čase na pokyn štartéra.
ŠTART STÍHACÍCH PRETEKOV
Pretekár musí prísť do priestoru štartu najmenej 2 minúty pred štartom, aby sa zaradil do svojej štartovnej dráhy.
Potom bude zaradený v štartovnej dráhe podľa svojho štartovného poradia. Ak pretekár nie je prítomný na štarte,
musí sa na jeho miesto postaviť funkcionár OV. Každý súčasný (spoločný) štart sa musí uskutočniť v samostatnej
dráhe. Fyzická kontrola každého štartu bude robená rozhodcom umiestneným na štartovnej čiare na konci každej
štartovnej dráhy. Pretekári sami zodpovedajú za štart a musia odštartovať vo svojom predpísanom čase.
ŠTART VŠETKÝCH ŠTAFETOVÝCH PRETEKOV
V pretekoch štafiet bude prvý štartujúci člen stáť vo svojej označenej štartovej dráhe, obidvomi chodidlami za čiarou
označujúcou jeho štartový rad, alebo za číslom dráhy, ak čiara nie je označená. Čiaru prekročí po dohovorenom
štartovom signáli. Ďalší členovia štafety budú stáť v odovzdávacom území, podľa poradia ich štartu a budú štartovať
po dotyku pribiehajúceho člena štafety. Štartové poradie v miešaných štafetách je žena, žena, muž, muž.
SKUPINOVÝ ŠTART
Pri skupinovom štarte pretekár s najnižším štartovým číslom v skupine bude mať dráhu č.1, pretekár s druhým
najnižším číslom dráhu 2, atď. Budú stáť tak, ako pri hromadnom štarte štafiet a odštartujú po dohovorenom
štartovom signáli. Takýto postup sa opakuje pre každú skupinu.
ŠTART PRI PRETEKOCH S HROMADNÝM ŠTARTOM
Preteky s hromadným štartom budú štartované tak isto, ako prví členovia štafety.
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6.2.7
6.2.7.1
6.2.7.2
6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3
6.3.4

6.3.5

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.2.1

6.4.3

ŠTART PRI PRETEKOCH SUPERŠPRINTU
ŠTART V KVALIFIKÁCII SUPERŠPRINTU
sa uskutoční jednotlivým štartom – štartový interval je 15 sekúnd.
ŠTART VO FINÁLE SUPERŠPRINTU
sa uskutoční jedným spoločným štartom všetkých pretekárov.
ŠTARTOVÉ SIGNÁLY
ŠTART JEDNOTLIVCOV - ELEKTRONICKÁ BRÁNKA
Štartový príkaz je daný elektrickým zvukom štartových hodín - hlasným, hlbokým tónom a viditeľným časom na
štartových hodinách. Štartér sa nesmie dotýkať pretekára.
ŠTART JEDNOTLIVCOV - RUČNÉ MERANIE
V štarte jednotlivcov bez elektronickej bránky, štartér povie „Pripraviť sa " 10 sekúnd pred štartovým časom a potom
rovnomerne odpočítava od 5 sekúnd pred štartom, hovoriac „päť - štyri - tri - dva - jeden ". V presnom štartovom
čase dá povel „Vpred ". Štartér sa nesmie dotýkať pretekára.
ŠTARTY V STÍHACÍCH PRETEKOCH
Pretekári musia pre svoj predpísaný čas štartu použiť hodiny nastavené pre ich štartovnú dráhu.
HROMADNÝ A SKUPINOVÝ ŠTART
V štafetách, miešaných štafetách, pretekoch s hromadným štartom, finále superšprintu ako aj v rýchlostných
pretekoch so skupinovým štartom, bude štartový signál daný výstrelom zo štartovacej pištole alebo iného druhu
zbrane, prípadne píšťalkou či mávnutím zástavkou.
Ústny upozorňovací signál bude daný 1 minútu, 30 sekúnd a 10 sekúnd pred štartom.
ŠTART V ODOVZDÁVACOM ÚZEMÍ
Vo všetkých štafetových pretekoch musí odovzdanie prebehnúť v odovzdávacom území a to tak, že pribiehajúci
pretekár sa dotkne preberajúceho člena štafety (tela, trupu, ruky, hlavy, nohy) alebo jeho zbrane rukou.
Č AS ŠTARTU . P REDČASNÝ , ONESKORENÝ A NESPRÁVNY ŠTART
ELEKTRONICKÝ ŠTARTOVÝ ČAS
V jednotlivých štartoch a štartoch družstiev pri použití elektronicky zaznamenávaného času je časom štartu čas
aktivovaný bránkou, ak pretekár aktivuje bránku v priebehu 3 sekúnd pred, alebo 3 sekúnd po štartovom čase
uvedenom v štartovej listine. Ak pretekár alebo družstvo štartuje viac ako 3 sekundy pred predpísaným časom, je to
predčasný štart. Ak pretekár alebo družstvo štartuje viac ako 3 sekundy neskôr ako je predpísaný štartový čas, je to
oneskorený štart a časom štartu je predpísaný čas štartu.
RUČNÝ ČAS ŠTARTU
Ak je použité ručné meranie času a ide o jednotlivý štart alebo štart družstiev je časom štartu jednotlivca alebo
družstva čas uvedený v štartovej listine. Ak pretekár alebo družstvo odštartuje pred štartovým signálom, je to
predčasný štart. Ak pretekár alebo družstvo odštartuje neskôr, je to oneskorený štart.
STÍHACIE PRETEKY
Čas štartu každého pretekára je čas uvedený v štartovej listine. V prípade, že dôjde k predčasnému štartu, bude
pretekár potrestaný časovou prirážkou alebo diskvalifikáciou. Ak príde pretekár na štart neskoro, oneskorený
pretekár musí byť usmernený cez náhradný priestor, a rozhodca na tomto mieste zaznamená čas, v ktorom pretekár
prekročil štartovú čiaru. Ak sa pretekár oneskoril z jeho vlastnej viny, alebo vinou jeho družstva, jeho pretekársky
čas bude počítaný od jeho oficiálneho štartového času v štartovej listine. Ak príčina jeho oneskorenia je z vyššej
moci, nekorektnosťou alebo chybným činom niekoho mimo jeho družstva (rozhodcom), jeho pretekársky čas
a umiestnenie v stíhacích pretekoch bude počítané od času zaznamenaného rozhodcom a posúdení v Súťažnej
porote.
ŠTAFETY, MIEŠANÉ ŠTAFETY, DVOJČLENNÉ ŠTAFETY, DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY, PRETEKY S HROMADNÝM
ŠTARTOM, FINÁLE SUPERŠPRINTU A RÝCHLOSTNÉ PRETEKY SO SKUPINOVÝM ŠTARTOM.
Momentom štartu je čas štartového signálu.
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.7.1

ŠTARTOVÝ ČAS V ODOVZDÁVACOM ÚZEMÍ
Štartový čas pre člena štafety začína momentom, keď pribiehajúci člen štafety vbieha do odovzdávacieho územia
a prekročí štartovú čiaru na začiatku odovzdávacieho územia.
PREDČASNÝ ŠTART - JEDNOTLIVCI A ŠTAFETY
Ak dôjde k predčasnému štartu jednotlivcov alebo štafety v odovzdávacom území, pomocník štartéra musí zastaviť
pretekára tak rýchlo, ako je to možné, po štartovej čiare alebo odovzdávacom území a vrátiť ho späť. Pretekár sa
musí vrátiť za štartovú čiaru alebo do odovzdávacieho územia v štafetách a štartovať znovu. Ak je to možné,
s výnimkou štafiet, pretekár bude znovu odštartovaný v jeho správnom štartovom čase cez bránku, alebo cez
štartovú čiaru pri ručnom meraní. Ak správny štartový čas uplynul, platí čas predpísaný v štartovej listine. Čas takto
stratený bude započítaný v neprospech pretekára alebo družstva.
NESPRÁVNY ŠTART - HROMADNÝ A SKUPINOVÝ ŠTART A ODOVZDÁVANIE
Ak dôjde ku chybe počas hromadného alebo skupinového štartu, zodpovedný rozhodca zastaví pretekárov na konci
upravených paralelných dráh. Po nesprávnom štarte musí nasledovať nový štart.
Ak sa odovzdávanie štafiet uskutoční pred alebo po (mimo) odovzdávacieho územia je to nesprávny štart a postup
sa musí opakovať v území.
Pretekár bude považovaný za neodštartovaného ak mal predčasný štart a neštartoval opäť, správne.
ONESKORENÝ ŠTART - JEDNOTLIVCI A ŠTAFETY
Ak sa pretekár oneskorí na štarte, môže štartovať cez štartovú bránku pri prvej možnej príležitosti, ktorú určí štartér,
bez obmedzenia ďalších pretekárov.
AK SA PRETEKÁR ONESKORÍ Z JEHO VLASTNEJ VINY,
bude platiť jeho štartový čas v štartovej listine. Ak je oneskorený štart spôsobený vyššou mocou, o štartovom čase rozhodne
Súťažná porota.

6.4.7.2

PRETEKÁR MÔŽE ODŠTARTOVAŤ
pri oneskorenom štarte len vtedy, ak ešte neodštartoval posledný pretekár jeho kategórie.

6.5
6.5.1

ŠTARTOVÉ ČÍSLA
VŠEOBECNE
Všetci pretekári musia nosiť šnúrové alebo tielkové štartové číslo, na ktorom je číslo vpredu, vzadu a na tielkovom aj
na obidvoch stranách. Pretekár zodpovedá za to, že jeho štartové číslo zostane pripevnené v požadovanej polohe
počas pretekov, a že je čitateľné. Štartové číslo a poradie farieb, ktoré pretekár nosí musia byť také isté ako číslo
a farba, ktoré sú tomuto pretekárovi predpísané štartovou listinou.
ČÍSLOVANIE
Prvý pretekár štartujúci v prvej kategórii v pretekoch musí mať číslo 1 a čísla musia nasledovať v číselnom poradí do
posledného čísla. Ďalšia kategória spravidla pokračuje číslom, ktoré nasleduje po poslednom čísle
v predchádzajúcej kategórii. Číslovanie kategórií v pretekoch nie je predpísané, musí však byť jasné aby
nedochádzalo pri záznamoch a hodnotení k problémom a k ich zámenám.
FARBY
Farba štartového čísla musí kontrastovať s podkladovou farbou čísla.
VEĽKOSŤ ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
Veľkosť štartových čísel je nasledovná:
a) Predné a zadné číslo na šnúrovom čísle a na tielku obrysované alebo plné číslo - výška najmenej 12 cm, šírka
najmenej 1,5 cm pre oblemované číslo a 2 cm pre plné číslo.
b) Bočné čísla na tielku - výška najmenej 6 cm, hrúbka najmenej 1,2 cm. Spodok okraja čísla na stranách musí byť
s medzerou 8,5 cm od spodného okraja tielka.
c) Čísla na stehnách - 12 cm vysoké a 2 cm široké.
LÁTKA / MATERIÁL
Šnúrové čísla sú zhotovené z bavlneného materiálu. Tielkové štartové čísla sú zhotovené z hladkej látky, 100 %
polyesterového úpletu.
Štartové čísla musia byť ušité pre použitie žien aj mužov, nesmú brániť v pohybe na plecných švíkoch.

6.5.1.1

6.5.1.2
6.5.1.3

6.5.1.4

6.28

VYDANIE 2015

6.5.2
6.5.2.1
6.5.2.2

6.6
6.6.1

6.6.2

FARBY ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
VYTRVALOSTNÉ, RÝCHLOSTNÉ A STÍHACIE PRETEKY, PRETEKY S HROMADNÝM ŠTARTOM A SUPERŠPRINT.
Štartové čísla všetkých pretekárov sú rovnakej farby.
PRETEKY ŠTAFIET, MIEŠANÝCH ŠTAFIET, DVOJČLENNÝCH ŠTAFIET A DVOJČLENNÝCH MIEŠANÝCH ŠTAFIET
Farby štartových čísel v družstve budú červená pre štartujúceho pretekára, zelená pre druhého, žltá pre tretieho
a modrá pre štvrtého pretekára.
P OVETERNOSTNÉ PODMIENKY
TEPLOTA
Preteky v biatlone nesmú byť odštartované, ak je teplota vzduchu chladnejšia ako mínus 20 stupňov Celzia,
namerané v najchladnejšom mieste areálu (strelnica alebo trate), 1,5 m nad zemou.
Preteky v žiackych kategóriách môžu byť, na základe rozhodnutia Súťažnej poroty, zrušené aj pri teplote vyššej ako
mínus 200 C, ak mráz v súvislosti s ďalšími poveternostnými podmienkami znemožňuje manipuláciu so zbraňou
a ohrozuje zdravie a bezpečnosť.
MRAZIVÝ VIETOR
Bez ohľadu na teplotu môže mrazivý vietor ovplyvniť povolenie štartu alebo prerušenie pretekov. V prípade silného
mrazivého vetra rozhodne Súťažná porota po porade s lekárom pretekov, či sa preteky môžu uskutočniť. Tiež sa
môžu urobiť zmeny na tratiach, ak ich cieľom je vyhnúť sa veterným úsekom.

VYDANIE 2015

6.29

7.

PRAVIDLÁ PRE LYŽOVANIE

7.1
7.1.1

VŠEOBECNE
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE LYŽOVANIE
Pretekári musia prejsť na lyžiach celú určenú vzdialenosť pretekárskych tratí v správnom poradí okruhov, smere
a požadovaný počet kôl podľa ich označenia. Určené kategórie nesú svoju zbraň. Pretekár nesmie na pohyb použiť
iný prostriedok ako sú palice, lyže a jeho telesná sila.
Všetky lyžiarske techniky sú povolené. Ustanovenia sa primerane vzťahujú pre beh po trati.
HLÁSENIE NEHODY
Ak pretekár zistí, že iný pretekár mal nehodu, musí to oznámiť najbližšiemu rozhodcovskému kontrolnému
stanovišťu.
NEUKONČENIE PRETEKOV
Ak pretekár odstúpi z pretekov pred cieľom zo zdravotných dôvodov, musí funkcionár z jeho výpravy bezprostredne
informovať rozhodcu na stanovišti kontroly v cieli. Ak pretekár odstúpi z pretekov z iných dôvodov, musí o tom sám
bezprostredne informovať rozhodcu na stanovišti kontroly v cieli. Pretekár je zodpovedný za vykonanie
bezpečnostnej kontroly zbrane a za odovzdanie štartového čísla v cieli, tak skoro, ako je to možné. Nesplnenie tejto
povinnosti môže byť dôvodom pre finančnú pokutu podľa disciplinárneho poriadku SZB.
NOSENIE ZBRANE
Pretekár musí nosiť zbraň na chrbte, vrátane vzduchových zbraní, s hlavňou obrátenou hore. Ak je zbraň počas
pretekov poškodená tak, že nemôže byť nesená na chrbte, musí ju pretekár niesť v ruke na strelnicu, kde si ju musí
vymeniť za rezervnú zbraň družstva, v opačnom prípade nemôže pokračovať v pretekoch.
NESPRÁVNA TRAŤ
Ak sa pretekár dostane na nesprávnu trať, musí sa vrátiť späť na miesto, v ktorom sa vydal nesprávnym smerom
popri trati, ktorú prešiel nesprávne. V tomto prípade môže lyžovať aj proti smeru, ak si je istý, že nebude
obmedzovať iných pretekárov, alebo im prekážať. Ak takto nezíska žiadnu časovú výhodu a nepoškodí iného
pretekára, nebude mu udelený žiadny trest.
PREDBIEHANIE A UVOĽNENIE TRATE
Pretekár, ktorý je v situácii, že môže predbehnúť iného pretekára a chce tak urobiť, zakričí vhodným spôsobom.
Pretekár, ktorý je predbiehaný musí uvoľniť trať na prvé vyzvanie, aj v tom prípade, že trať je dostatočne široká. Táto
povinnosť neplatí posledných 50 m pred cieľovou čiarou a posledných 50 m pred odovzdávacím územím. Pretekár,
ktorý je na trestnom kole alebo z neho odchádza, má prednosť pred pretekárom, ktorý vchádza do trestného kola.
LYŽOVANIE NA TRESTNOM KOLE
Vo všetkých pretekoch, v ktorých sa chyba v streľbe trestá trestným kolom, musí pretekár prebehnúť jedno kolo za
každý nezostrelený terč, bezprostredne po streleckej položke v určenom smere.
ZODPOVEDNOSŤ
Pretekár je zodpovedný za to, aby odbehol požadovaný počet trestných kôl bezprostredne po streleckej položke.
Nie je povolené odbehnúť trestné kolá neskôr. Ak v pretekoch jednotlivcov vynechá svoje trestné kolá, za každé
neodbehnuté trestné kolo bude penalizovaný.
CHYBY PRI TRESTNÝCH KOLÁCH
Ak pretekár vinou organizátora, alebo nefunkčnosťou terčov odbehne trestné kolo naviac, Súťažná porota rozhodne
o primeranom časovom vyrovnaní. Organizátor zabezpečí v každých pretekoch, v ktorých sa trestné kolo používa,
odmeranie priemerného času potrebného na jeho odbehnutie. K určeniu priemerného času sa použije čas
nameraný najmenej u troch pretekárov v každej kategórií.
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OBMEDZOVANIE
Je prísne zakázané obmedzovanie iných pretekárov v akomkoľvek čase, či mieste počas pretekov. Tento zákaz tiež
zahrňuje odhodenie predmetov, ktoré akýmkoľvek spôsobom obmedzujú ostatných pretekárov, na pretekársku trať
alebo na strelnici.
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VÝMENA VÝSTROJA , OPRAVY , POMOC
VÝMENA LYŽÍ A PALÍC
Pretekár si môže vymeniť jednu z jeho lyží, ale len ak túto zlomí, alebo sa mu pokazí obuv a viazanie. Zlomené
palice a uvoľnené remene môžu byť menené opakovane. Vymenené lyže a palice musia byť v súlade
s ustanovením s čl. 4.3.
SKLZOVÉ VLASTNOSTI A OPRAVA VÝSTROJA
Pretekár nesmie meniť sklzové vlastnosti svojich lyží použitím akejkoľvek látky počas pretekov. Môže opravovať svoj
výstroj počas pretekov, za predpokladu, že mu nepomáha iná osoba.
OPRAVA ZBRANE
Pomoc pri oprave zbrane je povolená len na strelnici od zbrojára, alebo rozhodcu na palebnej čiare.
OBČERSTVENIE
Pretekári sa môžu počas pretekov občerstvovať. Občerstvenie si môže pretekár niesť, alebo mu môže byť podané.
INÁ POMOC
Pretekárom nie je dovolené prijať akúkoľvek pomoc od akejkoľvek osoby, ak táto nie je uvedená v týchto pravidlách.
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8.

PRAVIDLÁ PRE STREĽBU

8.1
8.1.1

VŠEOBECNE
PRAVIDLÁ STREĽBY
Všetky streľby počas tréningu a pretekov sa uskutočňujú na strelnici. V pretekoch pretekári musia strieľať vždy po
ukončení každej predpísanej časti trate pretekov, okrem poslednej, ktorá končí v cieli alebo odovzdávacom území.

8.2
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ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE DRUHY PRETEKOV
VÝBER STRELECKÝCH DRÁH
Vo vytrvalostných a rýchlostných pretekoch si pretekári voľne vyberajú strelecké stanovište zo stavov, ktoré sú
pripravené v správnej časti (ležmo alebo stojmo) V stíhacích pretekoch, v pretekoch s hromadným štartom
a rýchlostných pretekoch so skupinovým štartom, pretekári musia ísť postupne do streleckých dráh začínajúc
dráhou č. 1., pričom obsadia najnižšie prístupné číslo, až kým neobsadia poslednú streleckú dráhu, kedy
nasledujúci pretekár musí ísť do dráhy č.1 a postup začína znovu, pri rešpektovaní pokynov rozhodcu.
V pretekoch štafiet a miešaných štafiet použije prvý pretekár každého družstva, pri prvej streleckej položke,
streleckú dráhu s číslom zhodným so štartovým číslom ich družstva potom bude strelnica zapĺňaná postupne sprava
v poradí, ako štafety prichádzajú na strelnicu.
ŠTAFETY, MIEŠANÉ ŠTAFETY, DVOJČLENNÉ ŠTAFETY A DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY - REZERVNÉ NÁBOJE
Vo všetkých štafetových pretekoch musí pretekár vystreliť prvých 5 nábojov, a ak nezostrelí všetky terče musí použiť
3 rezervné náboje dovtedy, kým nie je zostrelených všetkých 5 terčov, alebo kým nevystrieľa všetkých 8 nábojov. Ak
pretekár potrebuje po vystrelení prvých 5 nábojov rezervné náboje, musia byť rezervné náboje nabíjané po jednom
– nie nabíjané priamo zo zásobníka.
U vzduchových zbraní nabíjaných zo zásobníka je možné použiť ďalší jednoranový zásobník.
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STRELECKÉ POLOHY
STREĽBA LEŽMO
Pri polohe ležmo musí pretekár dodržiavať nasledovné zásady. Zbraň sa môže dotýkať len ruky, ramena a líca.
Spodná strana zápästia ramena podopierajúceho zbraň musí byť zreteľne zdvihnutá nad zemou (snehovým
povrchom). Druhé rameno sa môže dotýkať zeme v maximálnej dĺžke 10 cm od lakťa.
STREĽBA STOJMO
Pri polohe stojmo musí pretekár dodržiavať nasledovné zásady. Musí stáť bez akejkoľvek opory. Len ruky, rameno,
líce a hruď pri ramene môžu byť v kontakte so zbraňou. Ruka podopierajúca zbraň môže byť opretá o hruď alebo
bok.
ODOPÍNANIE LYŽÍ
Je zakázané odopnúť si jednu alebo obidve lyže počas streľby, vrátane tréningu a nástrelu, alebo si podložiť lyže
akýmkoľvek predmetom.
POLOHA NA STRELECKOM STANOVIŠTI
Pretekár musí zabezpečiť, aby počas streľby žiadna časť jeho tela, alebo výstroja nepresahovala cez čiaru,
označujúcu hranicu šírky stanovišťa, alebo predĺženie tejto hranice. Pretekár musí tiež zabezpečiť, že ústie hlavne
zbrane presahuje cez palebnú čiaru.
UPLATNENIE
Ak rozhodca na strelnici upozorní pretekára na to, že jeho strelecká poloha alebo poloha na streleckom stanovišti
nie sú v súlade s pravidlami, musí tento okamžite urobiť nápravu.
STRELECKÉ POMÔCKY
POUŽITIE STRELECKÉHO REMEŇA
Používanie streleckých remeňov je povolené v obidvoch polohách - ležmo aj stojmo.
POUŽITIE ZÁSOBNÍKA
Päť nábojov potrebných v každej streleckej položke vo vytrvalostných pretekoch, rýchlostných a stíhacích pretekoch,
pretekoch s hromadným štartom, ako aj päť prvých nábojov v pretekoch štafiet môže byť nabíjaných s použitím
zásobníka. Ak sa náboj zo zásobníka stratí, alebo zlyhá, nesmie byť použitý ďalší zásobník. Rezervné náboje musia
byť nabíjané jednotlivo. Ak dôjde k strate zásobníka, ten môže byť nahradený iným.
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Pri vzduchových zbraniach so zásobníkom je povolené pri zlyhaní alebo strate náboja použiť druhý zásobník.
Pri tomto úkone musí pretekár vždy po každej vystrelenej rane vybrať zásobník a znovu ho vložiť pokiaľ to bude
nutné.
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B EZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
VŠEOBECNE
Streľba je povolená len na strelnici v oficiálne stanovenom čase. Je zakázané robiť so zbraňou pohyby, ktoré
ohrozujú iné osoby, pretekára samého, alebo ktoré sú považované za nebezpečné. V čase, keď je povolené strieľať,
nesmie nikto vstupovať pred palebnú čiaru. Členovia TV štábov a fotografi nesú zodpovednosť za svoju bezpečnosť,
ak vstúpia do tohto priestoru.
Ústie zbrane musí presahovať predný uhol streleckej rampy od začiatku do skončenia štádia streľby. Po celý čas je
športovec zodpovedný za bezpečnosť svojej činnosti a zbraň.
PRI POHYBE PO ŠPORTOVISKU,
mimo strelnice, v čase pretekov, oficiálneho tréningu, alebo nástrelu, musí byť zbraň uložená vo vaku s otvoreným
záverom a s vybratým zásobníkom. Vak musí mať okienko, aby bolo možné vidieť záver.
PRI OFICIÁLNOM TRÉNINGU A NÁSTRELE
pretekár vykonáva činnosť ako pri pretekoch. Manipulácia so zbraňou (napr, dobíjanie zásobníkov, manipulácia
s mieridlami a pod.) musí prebiehať pri vybratom zásobníku a otvorenom závere. Zbrane nesmú byť ukladané na
zem vo vodorovnej polohe. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá diskvalifikáciou.
NABÍJANIE A VYBÍJANIE
Pretekárom je zakázané otvoriť záver alebo vybrať zásobník z pažby a zásobníkovej šachty v čase, keď pretekár
nezaujal streleckú polohu na streleckom stanovišti.
Zbraň môže byť nabíjaná a vybíjaná len s hlavňou smerujúcou k terčom. Vkladanie zásobníka, ktorý je naplnený
nábojmi, do zbrane je súčasťou nabíjania. Pri prechode pretekára z jedného stanovišťa na druhé, musí byť zbraň
vybitá a musí byť v polohe ako sa nosí počas pretekov.
BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA NA STRELNICI PO STREĽBE
Po každej streleckej položke musí byť zbraň vybitá, to znamená, že v nábojovej komore alebo vo vloženom
zásobníku nesmie ostať žiadny náboj. Je však povolené počas pretekov nechať po poslednej streľbe v nábojovej
komore vystrelenú nábojnicu a prázdny zásobník v zbrani.
Na konci tréningu alebo nástrelu musí pretekár vykonať bezpečnostnú kontrolu pred opustením strelnice otvorením
záveru a vybratím vloženého zásobníka s hlavňou otočenou k terču, alebo smerom hore.
TLAKOVANIE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ
Organizátor vyhradí priestor na bezpečnú manipuláciu s tlakovými nádobami pri plnení vzduchových zbraní
tlakovým médiom (v súlade s pokynmi výrobcu alebo v súlade v Vyhláškou Úradu bezpečnosti práce o vyhradených
tlakových zariadeniach - tlakových nádobách.)
MIERENÉ RANY
Všetky strely musia byť mierené a vystrelené len na terče (papierové alebo pretekárske, aké sú použité).
PRÁCA SO ZBRAŇOU NA STRELNICI
Pretekár nesmie zložiť z pleca nosný remeň svojej zbrane skôr, ako obsadí strelecké stanovište, z ktorého bude
strieľať. Musí obidvomi nohami prekročiť vyznačenú čiaru stanovišťa a položiť obidve palice horizontálne na zem
predtým ako zloží zbraň z chrbta z polohy, v ktorej ju nosí počas pretekov. V kategóriách mladšieho dorastu, žien 40
ročných a starších, mužov 40-49 ročných, mužov 50 ročných a starších a žiakov sa ukladajú zbrane do pripravených
stojanov na strelnici, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia čl. 3.4.8. a čl. 8.5.5.2.
Pri vyberaní a ukladaní zbrane zo stojanu sú pretekári povinní odložiť palice do stojanu na zbrane.
AKÝKOĽVEK POHYB SO ZBRAŇOU
v priestore strelnice je povolený len s hlavňou smerujúcou nahor.
VKLADANIE A VYBERANIE ZBRANÍ ZO STOJANU
Všetky zbrane musia byť uložené do stojanov 5 minút pred štartom prvého pretekára pretekov.
Každý pretekár povinne ukladajúci zbraň na strelnici do stojanov je povinný uložiť svoju zbraň na číslo zhodujúce sa
s jeho štartovným číslom. Toto ustanovenie platí aj pre spätné ukladanie zbrane po streľbe.
Vkladanie a vyberanie zbraní musí byť vykonané tak, aby nebola ohrozená stabilita ostatných uložených zbraní.
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BEZPEČNOSŤ V CIELI A PO SKONČENÍ PRETEKOV
Pri všetkých pretekoch SZB musí byť jeden alebo viac rozhodcov na konci priestoru cieľa, ktorí otvoria záver zbrane
každého pretekára. Táto kontrola sa môže uskutočniť len keď je zbraň otočená smerom hore. V tom istom čase
rozhodcovia kontrolujú, či nie sú náboje v nábojovej komore. Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi
všetky nepoužité náboje zo zásobníkov, z pažby a odovzdá ich pretekárovi.
Ak bezpečnostná kontrola nie je urobená, musí si ju pretekár urobiť sám a všetka munícia (náboje) musí byť
vybraná z pažby a zásobníkov.
VYDÁVANIE ZBRANÍ NA STRELNICI
Tento bod sa vzťahuje na bod 8.5.6 pri vydávaním zbraní uložených v stojanoch na strelnici. Zbrane sa vydávajú
výmenou za štartové číslo po skončení pretekov. Zbraň zo stojanu môže byť vydaná pretekárovi, až po
bezpečnostnej kontrole, ktorú vykonáva rozhodca po skončení pretekov pred vydaním zbrane pretekárovi.
Bezpečnostná kontrola sa robí vždy len s hlavňou smerujúcou smerom nahor.
NEVYSTRELENÉ A STRATENÉ NÁBOJE , POŠKODENÉ ZBRANE
VÝSTREL
Výstrel je uvedenie zbrane do takého stavu, keď pôsobením pretekára na spúšť dôjde k uvoľneniu tlakového média
a následne strela opustí hlaveň.
NEVYSTRELENÉ A STRATENÉ NÁBOJE
Nevystrelené alebo stratené náboje si môže pretekár nahradiť, ak so sebou nesie rezervné náboje alebo zásobníky.
Ak pretekár nenesie rezervné náboje, alebo zásobníky so sebou požiada o ne prostredníctvom rozhodcu na strelnici
zdvihnutím ruky a hlasitým zvolaním „Náboje" a oznámi meno svojho klubu. Zodpovedný rozhodca, ktorý na výzvu
reaguje, vyberie náboje z rezervnej zbrane družstva, alebo ich prevezme od zástupcu družstva stojaceho za
strelnicou a podá ich pretekárovi. Pretekárovi je dovolené prevziať muníciu a zásobníky tiež aj na trati.
POŠKODENÉ ZBRANE
Ak zbraň potrebuje opravu, môže si ju urobiť pretekár sám, alebo môže prijať pomoc, ale len od zbrojára, alebo
rozhodcu na strelnici. Ak nie je možné zbraň opraviť, môže byť vymenená za rezervnú zbraň družstva.
REZERVNÁ ZBRAŇ
Zbraň, ktorá bola počas pretekov poškodená, alebo jej nefunkčnosť dosiahne z technického hľadiska taký stav, že
nemôže byť ďalej v pretekoch použitá, môže byť vymenená za rezervnú zbraň družstva, ktorá bola pred pretekmi
skontrolovaná a označená kontrolou výzbroje na štarte a uložená do vymedzených stojanov na strelnici. Pretekár
musí ďalej v pretekoch pokračovať s rezervnou zbraňou.
POSTUP PRI VÝMENE ZBRANE
Ak bola zbraň poškodená, alebo sa stratil zásobník na trati, pretekár môže lyžovať k rezervnej zbrani v stojane na
strelnici, predtým, ako vojde do streleckého stanovišťa, a vymeniť zbraň alebo doplniť zásobník, a potom pokračovať
ku jeho streleckej dráhe. Počas streľby pretekár oznámi potrebu výmeny svojej zbrane zdvihnutím ruky. Keď
rozhodca na strelnici zareaguje na to, že pretekár zodvihne ruku a povie „Zbraň " a oznámi meno svojho klubu,
zoberie z označeného stojanu rezervnú zbraň družstva a podá ju pretekárovi.
NÁHRADA ČASU - ČASOVÉ VYROVNANIE
Za opravu alebo výmenu zbrane, alebo za podanie zásobníka alebo rezervných nábojov sa nedáva žiadne časové
vyrovnanie.
REAKCIA ROZHODCOV NA STRELNICI
Všetci rozhodcovia na strelnici musia pozorne sledovať pretekárove zdvihnutie ruky, ktoré signalizuje žiadosť
o podanie nábojov alebo výmenu zbrane. Rozhodca musí reagovať s pocitom naliehavosti a pohybovať sa rýchlo,
s cieľom skrátiť čas potrebný na podanie nábojov alebo výmenu zbraní.
P ORUCHY A NEFUNKČNOSŤ TERČOV
CHYBNE NASTAVENÝ TERČ
Ak sa pretekár postaví na stanovište s chybným terčom, nastaveným na streľbu ležmo pri streľbe stojmo alebo
naopak, musí rozhodca okamžite zabezpečiť prestavenie terča na správnu položku a pokiaľ to nie je možné
rozhodca určí pretekárovi iné strelecké stanovište a ten začne potom streľbu od začiatku.
V prípade, že pretekár vystrelí náboj pri streľbe stojmo na terč chybne nastavený na streľbu ležmo, môže mu byť
zásah započítaný.
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8.7.2

NEFUNKČNÝ TERČ
Ak je terč nefunkčný, veliteľ strelnice zabezpečí označenie streleckého stanovišťa s nefunkčným terčom, alebo ak
dôjde k poruche terča po vystrelení aspoň jedného náboja, pretekár musí byť navedený na iný terč, kde pokračuje
v plnení streleckej disciplíny. Rozhodca na strelnici bude informovať pretekára, či bude pokračovať v streľbe, alebo
odporučí strieľať od začiatku.

8.8

STREĽBA NAKRÍŽ A ZÁSAHY INÝM PRETEKÁROM
Ak terč, na ktorý pretekár strieľa je zasiahnutý iným pretekárom, musí byť pretekár, ktorý strieľa nesprávne okamžite
zastavený. Ak nebol zasiahnutý žiadny terč, môže pretekár, ktorý strieľa správne, v streľbe pokračovať. Ak bol terč
zasiahnutý, musí byť okamžite vymenený a pretekár môže pokračovať v streľbe.
Pred novým nastavením terča musia byť zaznačené zásahy a ich poloha. V takom prípade, musí rozhodca na
strelnici pri rýchlostných pretekoch, stíhacích pretekoch, pretekoch s hromadným štartom a štafetách povedať, koľko
trestných kôl má pretekár bežať.
Ak pretekár strieľa nakríž na terč, ktorý nie je v jeho streleckej dráhe a nikto iný nestrieľa na tento terč, môže
pokračovať v streľbe bez prerušenia. Počítajú sa len tie zásahy, ktoré má pretekár v správnom terči.

8.9

Č ASOVÉ VYROVNANIE A ZODPOVEDNOSŤ
Keď pretekár stratí čas chybou terča, ktorá nie je spôsobená z jeho viny, alebo nefunkčnosťou terča, rozhodne
Súťažná porota o zodpovedajúcom časovom vyrovnaní.
VLASTNÉ CHYBY
Ak pretekár urobí chybu tým, že strieľa na nesprávny terč alebo si vyberie použitý a nevynulovaný terč, zodpovedá
za to sám a nedostane žiadne časové vyrovnanie.

8.9.1

8.10

ZÁZNAM STREĽBY
Pre všetky streľby v pretekoch musí organizátor určiť systém záznamu streľby. Každá strela vystrelená v pretekoch
musí byť sledovaná minimálne dvomi nezávislými osobami alebo metódami.
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9.

CIEĽ, ČAS PRETEKOV A VÝSLEDKY

9.1

C IEĽ
Cieľ je moment, v ktorom pretekár prejde cieľovou čiarou.
OKAMIH CIEĽA
Ak je použité elektronické meranie času, okamih cieľa nastáva vtedy, keď pretekár pretne senzor fotobunky na
cieľovej čiare. Pri ručnom meraní nastane cieľ vtedy, keď pretekár prekročí cieľovú čiaru jednou alebo obidvomi
nohami - pretne časťou svojho tela myslenú spojnicu cieľových tyčí.

9.1.1

9.2
9.2.1

Č ASY V PRETEKOCH
ČAS PRETEKÁRA
Čas pretekára je čas, ktorý uplynie od štartu pretekára po okamih cieľa.
9.2.2
VÝSLEDNÝ ČAS
Výsledný čas je čas pretekára doplnený o prirážky a časové vyrovnania udelené Súťažnou porotou. Výsledný čas
určí umiestnenie pretekára alebo štafety vo výsledkoch.
9.2.2.1 VYTRVALOSTNÉ PRETEKY
Výsledným časom pretekára je čas, ktorý uplynie medzi štartom a cieľom s pripočítaním trestných minút pridelených
za chybnú streľbu.
9.2.2.2 RÝCHLOSTNÉ A STÍHACIE PRETEKY, PRETEKY S HROMADNÝM ŠTARTOM
Výsledný čas pretekára je čas, ktorý uplynul medzi štartom a cieľom.
9.2.2.2.1 V STÍHACÍCH PRETEKOCH A PRETEKOCH S HROMADNÝM ŠTARTOM
je víťazom pretekár, ktorý cieľom prebehne ako prvý. Toto sa tiež uplatňuje v poradí ďalších dobiehajúcich
pretekárov okrem prípadov, keď Súťažná porota udelí časové prirážky alebo vyrovnania.
9.2.2.3 PRETEKY ŠTAFIET
Výsledný čas pretekov štafiet je čas, ktorý uplynul medzi štartom prvého člena do dobehnutia posledného člena do
cieľa. Čas prichádzajúceho člena sa zastaví, keď prekročí čiaru merania času pri vstupe do odovzdávacieho
územia, v ten istý okamih začína bežať čas preberajúceho člena štafety.
O umiestnení štafety rozhodne poradie posledného člena v cieli, okrem prípadov, keď Súťažná porota udelí časové
prirážky alebo vyrovnania.
9.2.3
ROVNAKÝ VÝSLEDNÝ ČAS
Ak dvaja alebo viacerí pretekári majú rovnaký výsledný čas pretekov umiestnia sa vo výsledkoch na rovnakom
poradí - mieste. Pri umiestnení dvoch pretekárov na 1.mieste sa druhé neudeľuje, pri umiestnení troch pretekárov
na 1. mieste sa neudeľuje druhé a tretie miesto, pri umiestnení dvoch na druhom sa tretie neudeľuje, podobne pri
umiestnení dvoch na treťom mieste sa neudeľuje štvrté miesto.
9.2.4
MEDZIČASY
V prípade možností a potreby môže byť meraný čas po každej streleckej položke, prípadne na inom mieste trate.
9.3
9.3.1

9.3.2
9.4

9.36

SPÔSOBY MERANIA ČASU
POŽIADAVKY
Meranie času v pretekoch môže byť vykonané elektronickým meraním, ktoré je podporené ručným meraním času
a ručným meraním.
JEDNOTKY MERANIA
Elektronicky a ručne meraný čas pretekov musí byť zaznamenaný na 1/10 sekundy (0,1).
VÝSLEDKY PRETEKOV
Všeobecne
Výsledky sú zoradením výsledných časov pretekárov alebo družstiev v pretekoch. Organizátor zodpovedá za
vydanie a rozdelenie výsledkov v písomnej forme. Predbežné a oficiálne výsledky musia obsahovať nasledovné
informácie:
PRVÁ STRANA:
a) názov a miesto podujatia
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9.4.1.1

9.4.2

9.4.2.1

9.4.2.2

9.4.2.3

b) druh ,dátum a čas pretekov
c) údaje o počasí
d) uvedenie zloženia Súťažnej poroty
e) podpis TD
f) počet pretekárov podľa kategórií, počet prihlásených, štartujúcich, diskvalifikovaných, počet tých, čo vzdali
g) rozhodnutia súťažnej poroty (tresty)
ĎALŠIE STRANY:
a) názov kategórie
b) dĺžka trate
c) poradie streľby
d) stĺpce pre:
• umiestnenie v poradí od prvého do posledného pretekára
• štartové číslo
• priezvisko a meno pretekára
• kód narodenia pretekára (rok, mesiac, deň, napr. 810109)
• kód klubu evidovanom na SZB
• čas pretekára na 1/10 sek. (0,1)
• výsledky streľby
• prirážky (časové vyrovnania)
• výsledný čas
• odstupy
• body
• výkonnostné triedy
Za každou kategóriou bude uvedené:
• neštartujúci
• pretekári, ktorí vzdali
• diskvalifikovaní
• dôvody prirážok (časových vyrovnaní)
V stíhacích pretekoch bude uvedený len výsledný čas víťaza. Nasledujúci pretekári majú uvedený časový odstup,
v ktorom dobehli za víťazom.
ZHODY
Pri zhodnom umiestnení (rovnaký výsledný čas) majú pretekári vo výsledkoch rovnaké poradie, nasledujúce poradie
sa však vo výsledkoch vynechá pri uplatnení č. 9.2.4. týchto pravidiel.
DRUHY VÝSLEDKOV
• priebežné
• predbežné
• oficiálne
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY
Priebežné výsledky ukazujú situáciu v pretekoch sú len informačné. Sú zverejňované na svetelnej tabuli,
oznamované hlásateľom a sú k dispozícii prostredníctvom elektronického informačného systému.
PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY
Predbežné výsledky sú prvým oficiálnym záznamom pretekov, s uvedením návrhov prirážok a diskvalifikácií,
vydaným organizátorom po dobehnutí posledného pretekára. Predbežné výsledky sú podkladom k protestom
a musia byť publikované a vyvesené v priestore cieľa a v kancelárii pretekov, čo najskôr ako je možné, po dobehnutí
posledného pretekára. Čas vyvesenia predbežných výsledkov musí byť poznačený na predbežných výsledkoch
a musia byť podpísané Technickým delegátom.
OFICIÁLNE VÝSLEDKY
Oficiálne výsledky sú konečným záznamom o pretekoch a musia byť vydané okamžite po uplynutí času určeného
na protesty, alebo hneď ako Súťažná porota rozhodne o protestoch, ktoré boli predložené.
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9.37

9.4.3

9.38

ROZDELENIE VÝSLEDKOV
Usporiadateľ je povinný prideliť oficiálne výsledky z podujatí SZB nasledovne:
1 x technickému delegátov
1x každému zúčastnenému klubu
3x sekretariátu SZB
1x členovi ŠTK, ktorý je zodpovedný za zostavenie rebríčkov
1x členovi ŠTK, ktorý je zodpovedný za udeľovanie čestných titulov
V prípade, že nie je možné výsledky prideliť hneď po skončení pretekov, rozošle bezodkladne tieto usporiadateľ
poštou. Výsledky sú uverejnené na webovej stránka SZB.
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10.

PROTESTY

10.1

VŠEOBECNE
Protesty musia byť podané písomne tajomníkovi pretekov alebo hlavnému rozhodcovi spolu s poplatkom uvedeným
v smerniciach pre príslušnú sezónu, a na protest musí byť napísaný čas jeho prijatia. Ak je protest uznaný, peniaze
sú vrátené späť. Ak je zamietnutý peniaze idú v prospech organizátora.

10.2
10.2.1

D RUHY PROTESTOV A PODMIENKY
PROTESTY PROTI ÚČASTI
Protesty týkajúce sa oprávnenia účasti pretekárov musia byť podané v akomkoľvek čase do skončenia času na
protesty v otázkach pretekov.
PROTESTY POČAS A PO PRETEKOCH
Protesty, týkajúce sa porušenia pravidiel pretekármi a členmi sprievodu klubu, chybou spôsobenou rozhodcami
a podmienok pretekov a predbežných výsledkov musia byť predložené v čase do 15 minút po vyvesení
predbežných výsledkov. Organizátor je povinný zabezpečiť vyhlásenie, v ktorom informuje všetkých, že predbežné
výsledky boli vyvesené.
OPAKOVANIE ALEBO ZRUŠENIE PRETEKOV
Ak sa prešetrením protestov zistia okolnosti, ktoré sú také vážne, že spochybňujú športovú hodnotu pretekov, alebo
k takémuto záveru dôjde Súťažná porota, rozhodne o opakovaní pretekov alebo ich zrušení bez opakovania.

10.2.2

10.2.3
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11.

TRESTY

11.1
11.1.1
11.1.2

SYSTÉM UDEĽOVANIA TRESTOV A DISCIPLINÁRNEHO KONANIA
OBJEKTOM UDEĽOVANIA TRESTOV SÚ PRETEKÁRI
OBJEKTOM DISCIPLINÁRNEHO KONANIA
sú vedúci výprav, tréneri funkcionári, členské kluby SZB, iní individuálni členovia a členovia organizačných
a súťažných výborov.

11.2

D ÔVODY PRE UDELENIE TRESTOV A DISCIPLINÁRNYCH OPATRENÍ
Tresty a disciplinárne opatrenia sú udeľované podľa Pravidiel pre tresty a disciplinárne konanie SZB a týchto
pravidiel za:
• porušenie zásad fair-play a nešportové správanie, týkajúce sa zvlášť porušenia Pravidiel biatlonu SZB a Pravidiel
IBU pre antidoping, krvné testy a overovania pohlavia
• porušenie Stanov SZB, smerníc SZB na príslušnú sezónu a ďalších pravidiel SZB, ako aj za porušenie
rozhodnutí orgánov SZB
• ohrozenie alebo poškodenie mena alebo záujmov SZB a za poškodenie zmluvných vzťahov SZB
• priestupky proti orgánom SZB, jej členom a iným osobám spojených so SZB

11.3

TRESTY
Návrhy na udelenie trestov môžu podávať hlavní funkcionári pretekov (viď č. 2.2.4.1.) a v rámci realizácie pretekov
a podujatí SZB môžu byť Súťažnou porotou uložené nasledovné druhy trestov.
POKARHANIA
Pokarhanie bude uložené v prípadoch :
• ohrozenia dobrého mena alebo cti SZB, alebo jeho záujmov
• porušenia pravidiel, pre ktoré nie sú stanovené prísnejšie tresty
ZÁKAZ ŠTARTU
Pretekár bude potrestaný zákazom štartu za:
a) porušenie požiadaviek v článku 1.5 týchto pravidiel o oprávnenosti štartu
b) nedodržanie požadovaných podmienok a kvalifikačných kritérií v čl.1.5.4 týchto pravidiel
c) dostavenie sa na štart s výstrojom a výzbrojou, ktoré nie sú v súlade s pravidlami SZB
d) dostavenie sa na štart s nesprávnym štartovým číslom alebo bez štartového čísla, z vlastnej viny
e) porušenie pravidiel, týkajúcich sa oficiálneho tréningu, nástrelu, zahrievania a skúšania lyží
f) porušenie bezpečnostných pravidiel pri streľbe podľa čl. 8.5 týchto pravidiel
g) pohyb na trati v čase 5 min. pred odštartovaním prvého pretekára
h) pri dokázanom vplyve omamných a návykových látok
Zákaz sa vzťahuje na preteky, v ktorých sa porušenie vyskytlo, alebo sa vzťahuje na nasledujúce preteky, ak to
vyplýva z porušenia.
TRIDSAŤSEKUNDOVÁ PRIRÁŽKA
Časová prirážka vo výške tridsať sekúnd bude pretekárovi udelená za predčasný štart maximálne do troch sekúnd
pred jeho oficiálnym časom štartu v stíhacích pretekoch.
JEDNOMINÚTOVÁ PRIRÁŽKA
Časová prirážka vo výške jednej minúty bude pretekárovi udelená za:
a) neuvoľnenie trate na prvé vyzvanie predbiehajúceho pretekára v uzavretej formácii
b) za nesprávne vyberanie zbrane zo stojanov a vkladanie zbrane do stojanov v kategórii žiakov
c) každé trestné kolo, ktoré pretekár neodbehne bezprostredne po príslušnej streleckej položke v kategórii žiakov
d) každý nevystrelený náboj, t.j. ak pretekár opustí strelecké stanovište predtým ako vystrelil všetkých päť nábojov
vo vytrvalostných, rýchlostných a stíhacích pretekoch, v pretekoch s hromadným štartom alebo všetkých osem
nábojov v pretekoch štafiet, a nemá zostrelené všetky terče v kategórii žiakov
e) malé porušenie zásad fair-play alebo požiadaviek športového správania
f) neodloženie palíc do stojanu na zbrane

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.40
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11.3.5

11.3.6

11.3.7

11.4

DVOJMINÚTOVÁ PRIRÁŽKA
Časová prirážka dve minúty bude udelená pretekárovi za:
a) každé trestné kolo, ktoré pretekár neodbehne bezprostredne po príslušnej streleckej položke, okrem žiackych
kategórií, viď čl. 11.3.3.c týchto pravidiel
b) každý nevystrelený náboj, t.j ak pretekár opustí strelecké stanovište, predtým ako vystrelil všetkých päť nábojov
vo vytrvalostných, rýchlostných a stíhacích pretekoch, v pretekoch s hromadným štartom alebo všetkých osem
nábojov v pretekoch štafiet, a nemá zostrelené všetky terče, okrem žiackych kategórií, viď č. 11.3.3.d
c) za nesprávne vyberanie zbrane zo stojanov a vkladanie zbrane do stojanov v kategóriách dorastu a dospelých
d) porušenie zásad fair-play alebo požiadaviek športového správania
DISKVALIFIKÁCIA
Pretekár bude diskvalifikovaný za:
a) účasť v pretekoch, pre ktoré nemá oprávnenie
b) účasť v pretekoch, ak dopoval, alebo bol členom štafety, ktorého člen alebo členovia v pretekoch dopovali
c) nedostavenie sa na dopingovú kontrolu alebo krvné testy, keď mu to bolo určené
d) prijatie zakázanej pomoci, ako je definované v článku 1.9 týchto pravidiel od jeho sprievodu alebo
nepretekajúceho pretekára
e) použitie výstroja a výzbroje, ktoré nie je v súlade s pravidlami SZB, vrátane nosenia nepovolenej reklamy na
podujatiach a pretekoch SZB
f) nedostavenie sa ku kontrole na štarte a v cieli
g) účasť v pretekoch s neoznačenými lyžami a zbraňou
h) úpravu výstroja a výzbroje, ktoré boli skontrolované a označené kontrolou na štarte
i) účasť v pretekoch bez štartového čísla a so štartovým číslom alebo farbou štartového čísla (štafety), ktoré mu
nebolo predpísané v štartovej listine spôsobené vlastnou chybou
j) vybočenie od vyznačenej trate, alebo lyžovanie nesprávnym smerom (na trati, strelnici, trestnom kole), čím získa
výhodu, alebo prejdenie tratí v nesprávnom poradí alebo nesprávnym smerom
k) použitie iných prostriedkov, ako sú lyže, palice a jeho fyzická sila, na pohyb
l) nenesenie svojej zbrane počas lyžovania cez preteky, a za nenesenie zbrane na trati, keď nie je poškodená,
s hlavňou smerujúcou hore v kategóriách, v ktorých je to predpísané
m) prekážanie inému pretekárovi na trati alebo strelnici jeho zablokovaním
n) výmenu obidvoch lyží počas pretekov
o) neuposlúchnutie rozhodcu pri predčasnom alebo nesprávnom štarte
p) použitie akejkoľvek látky spôsobujúcej zmenu sklzových vlastností jeho lyží počas pretekov
q) vystrelenie viac ako päť nábojov v ktorejkoľvek streleckej položke vo vytrvalostných, rýchlostných a stíhacích
pretekoch, pretekoch s hromadným štartom a viac ako osem nábojov v pretekoch štafiet
r) zotrvanie v nesprávnej streleckej pozícii alebo polohe v streleckej dráhe aj po upozornení
s) použitie druhého zásobníka namiesto nabíjania ďalších nábojov jednotlivo, podľa čl. 8.4.2 týchto pravidiel,
t) porušenie bezpečnostných predpisov, definovaných v čl. 8.5 týchto pravidiel
u) nedodržanie poradia strelieb určených pre príslušné preteky
v) za výmenu jeho zbrane za ďalšiu zbraň po štarte na ktoromkoľvek inom mieste ako na strelnici
w) nesplnenie disciplíny – vynechanie streľby
x) strieľanie streleckých položiek v nesprávnom poradí
y) vážne porušenie zásad fair-play alebo požiadaviek športového správania
z) predčasný štart viac ako tri sekundy pred jeho oficiálnym časom štartu v stíhacích pretekoch
PORUŠENIE PRAVIDIEL,
ktoré nie sú súčasťou týchto ustanovení o trestoch, môže Súťažná porota trestať podľa stupňa závažnosti
napomenutím, časovou prirážkou alebo diskvalifikáciou, prípadne navrhnúť na disciplinárne konanie (napr.
neodovzdá štart. číslo v cieli po vzdaní, tlakovanie vzduchovkovej zbraní mimo vyhradeného priestoru, atď.).
ODVOLANIE
Proti rozhodnutiu Súťažnej poroty je možné sa odvolať podľa čl. 2.3.7 týchto pravidiel
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POZNÁMKY
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Pravidlá biatlonu Slovenského zväzu biatlonu – druhé vydanie

Vydal: Slovenský zväz biatlonu v roku 2003
Vydanie: 2008 (druhé vydanie)
Aktualizované: december 2015
Na druhom vydaní pravidiel pracovala odborná komisia pod vedením Mgr. Tomáša
Fuska a Oliny Hanesovej
v zložení:
Ondrej Kosztolányi, Miroslav Mesík
Pravidlá sú bez jazykovej úpravy.
Náklad: 150ks
© Design by Tomáš Fusko
Publikácia je vydaná pre vnútornú potrebu SZB.
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Správa zo stretnutia trénerov ZM v Osrblí, 20.10.2018
Na stretnutí trénerov ZM sa zúčastnilo 12 klubov + viceprezident pre mládež Ľ. Machyniak
a viceprezident pre technické záležitosti O. Kosztolányi.
Úvodom kluby vyjadrili záujem mať zastúpenie ZM aj v komisii mládeže – v akom počte a kto (či
prípadne každý klub) je už na zvážení viceprezidenta pre mládež.
Pri diskusii o prvom bode – zmena kategórií - vznikla dosť chaotická a hektická diskusia.
K upokojeniu určite neprispelo ani to, že hoci som posielal pred týždňom český návrh a nemal k nemu nikto
pripomienky, v strede hektickej diskusie predložil viceprezident pre technické záležitosti O. Kosztolányi
návrh SZB, ktorý bol iný ako je český systém a aj ako som ja posielal mailom. V tomto návrhu boli klasické 3
kategórie žiakov (každá kategória 2 ročníky- tak ako je to aktuálne teraz) a nie ako je to napr. aktuálne v ČR,
kde sú 1+2+2 ročníky resp. ani nie tak ako je to v novom návrhu 5 ročníkov. Z českého návrhu takisto nebolo
jasné, či tých 5 ročníkov bude aj 5 samostatných kategórií, alebo len 3 ako to majú teraz a len vyhodnotenie
sa bude robiť osobitne... Z tejto zmesi názorov vznikli k téme kategórie prvé 3 hlasovania:
Hlasovanie č. 1: prechod do vyššej kategórie letnou sezónou (nie zimnou ako je to teraz)
Počet hlasujúcich: 11
Za návrh hlasovalo 7 klubov, 4 boli proti
Väčšinou sa kluby vyjadrili za to, aby prechod do vyššej kategórie bol letom.
Po tomto hlasovaní opustila stretnutie zástupkyňa ŠK Liptov – Oľga Konůpková.
Hlasovanie č. 2: vyhodnotenie kategórií po ročníkoch
Počet hlasujúcich: 10
Za návrh hlasovalo 4 kluby, 3 boli proti, 3 sa zdržali hlasovania.
Tesnou väčšinou sa kluby vyjadrili za to, aby bol vyhodnocovaný každý ročník samostatne.
Hlasovanie č. 3: mladší žiaci/čky by boli len jednoročníková kategória, t.j. ročník narodených 2009 by
začínal až letom 2019 (viď. poslaný český návrh týždeň pred stretnutím trénerov)
Počet hlasujúcich: 10
Za návrh hlasovali 2 kluby, 8 bolo proti.
Väčšinou kluby požadujú aby sa neposunula spodná hranica súťažiacich o ročník vyššie a v kategórii
najmladších budú naďalej 2 ročníky.
Poznámka: tu chcem upozorniť, že výsledkom hlasovania č. 1 a č. 3 sa dosiahne, že v lete 2019 začne
behať v kategórii najmladších ročník 2010, t.j. decembrové deti 2010 budú mať v čase pretekov len 8,5
roka. Neviem, či si to väčšina trénerov uvedomila a osobne si neviem predstaviť, že tak malé deti majú
nosiť pušku po strelnici a ešte strieľať s remeňmi na malé sklopky. Na zváženie teda je, či by tá kategória
najmladších nemala strieľať takým systémom ako aktuálne prípravka, t.j. puška na strelnici, 3 rany na
veľké sklopky, čo by bol možno rozumný kompromis medzi nestrieľaním (ako v zime) a strieľaním. Toto si
nevyžaduje nejaký tréning, je to pre deti zábava a zvládnu to skutočne aj menšie deti a v podstate je jedno
s akým výsledkom...
Hlasovanie č. 4: zrušiť stojku v žiackych kategóriách
Počet hlasujúcich: 10
Za návrh hlasovali 2 kluby, 8 boli proti.
Kluby jasne odhlasovali, že chcú stojku v žiackych kategóriách ponechať tak ako je.

Hlasovanie č. 5: máme záujem aby v krátkom horizonte všetky kategórie žiakov behali 50 % pretekov
klasickým štýlom
Počet hlasujúcich: 10
Za návrh hlasovalo 7 klubov, 2 boli proti, 1 sa zdržal.
Kluby jasne odhlasovali, že majú záujem aby v krátkom časovom horizonte behali všetky žiacke
kategórie 50 % pretekov klasikou.
Poznámka: z diskusie ale zároveň aj vyplynulo, že kluby chcú v pretekoch biatlonu strieľať, čo umožňuje
bez obmedzení a poškodení podložiek len „skin“ systém. Je potrebné zvážiť či prechodné obdobie na
klasiku bude 1 alebo 2 roky – v podstate sa jedná len o to, aby kluby mali peniaze nakúpiť „skin“ lyže pre
všetkých žiakov. Tu by veľmi pomohol hromadný nákup lyží. Pokiaľ to nie je schopný SZB robiť (čo by bolo
divné) nemám problém osloviť firmy a vyžiadať ponuky.
Hlasovanie č. 6: žiaci A budú behať 50 % pretekov klasickým štýlom už v počas zimy 2019
Počet hlasujúcich: 10
Za návrh hlasovalo 9 klubov, 1 bol proti.
Kluby takmer jednohlasne odhlasovali, že žiaci A majú už najbližšiu zimnú sezónu behať 50 % pretekov
klasickým štýlom.

Hlasovanie č. 7: zmeniť prekážky Preteku obratnosti (POB)
Počet hlasujúcich: 10
Za návrh hlasovalo 10 klubov.
Kluby jednohlasne odhlasovali, že požadujú zmeniť POB.
Poznámka: z následnej diskusie vyplynulo, že treba vypustiť zaujatie polohy a všetky prekážky, ktoré si
vyžadujú subjektívne hodnotenie. Pretek by mal obsahovať čo najviac ski-krosových prekážok ako ich
poznáme zo ski-krosu organizovaného SLA., ako napr. osmička, slalom, ... Nie je potrebné presne
stanovovať počet a druh prekážok, ale výber prispôsobiť snehovým a terénnym možnostiam.
Po tomto hlasovaní opustil stretnutie zástupca FAN KLUB BB – Ľuboš Čaja.
Hlasovanie č. 8: prirážka na streľbe počas (POB) 10 sekúnd
Počet hlasujúcich: 9
Za návrh hlasovalo 9 klubov.
Kluby jednohlasne odhlasovali, že prirážka za netrafenú ranu bude 10 trestných sekúnd.
Hlasovanie č. 9: dĺžka trate bude jednotná pre všetky kategórie – 750 m (+/- 10 %)
Počet hlasujúcich: 9
Za návrh hlasovalo 8 klubov, 1 bol proti.
Kluby takmer jednohlasne odhlasovali, že dĺžka trate POB bude jednotná pre všetky kategórie – 750 m
(+/- 10 %)
Poznámka: POB je zaradený na samostatné žiacke kolo, preto by nebolo zlé zvážiť, či neurobiť po
hodinovej pauze ešte napr. štafetový pretek dvojíc o ktorý malo záujem viacero trénerov (už bez nástrelu)
Len ako pilotný pokus na otestovanie.
Po tomto hlasovaní opustil stretnutie zástupca ŠKP Martin– Radovan cienik

Hlasovanie č. 10: zaradiť do programu aj stíhací pretek s pevným štartovným rozostupom 3 sekundy
Počet hlasujúcich: 8
Za návrh hlasovalo 7 klubov, 2 proti, 1 sa zdržal.
Kluby majú záujem zaradiť do programu stíhacie preteky.
Následne sa diskutovalo ako bude vyzerať kalendár a typy pretekov v zimnej sezóne 2019.
Tu je návrh:
I.

II.

III.

IV.

Kolo 12-13.1.
Sobota – RP - žiaci A klasickým štýlom
Nedeľa – Hromadný pretek
Kolo 9-10.2.
Sobota – RP - žiaci A klasickým štýlom
Nedeľa - Ski Kros/POB - voľne
23-24.2. M SR
Sobota – RP - žiaci A klasickým štýlom
Nedeľa – VP
2-3.3. kolo + M SR
Sobota – RP - žiaci A klasickým štýlom
Nedeľa – Hromadný pretek

Tréneri majú záujem zaraďovať viac kontaktných pretekov (viď. aj hlasovanie č. 10) ale zároveň formát
M-SR chcú ponechať klasický – RP, VP, HP. Ak vychádzame z toho, že chceme v sezóne min. 1x POB a RP je
nominačným pretekom pre Stíhačku, de facto tú stíhačku nemáme kde zaradiť.
Je potrebné preto zvážiť, či neurobiť/nepovoliť aj hromadný pretek ako nominačný pre Stíhačku, tak ako
to majú napr. v ČR http://www.biatlon.cz/o-biatlonu/co-je-biatlon/
Potom by napr. kalendár v zimnej sezóne 2020 mohol vyzerať aj tak, že napr. jedno kolo by bolo: v sobotu
hromadný pretek a v nedeľu stíhačka na základe rozostupov zo soboty. Stíhačka by sa už mohla ísť
klasicky.

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným za účasť.

21.10.2018

Ľubomír Lepeň, KB Vyhne

