
Smernica SZB č. 1 / 2019 

Platnosť od: 13.04.2019 

Účinnosť od: 13.04.2019 

 

Smernica č. 1/2019 
pre príspevok organizátorovi Slovenského pohára v biatlone 

Čl. I 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Na základe tejto smernice P-SZB určuje pre organizátora Slovenského pohára v letnom biatlone (SLP) 

príspevok. 

Čl. II 
SÚŤAŽNÉ OBDOBIE 

Pre potreby tejto smernice rozlišujeme súťažné obdobie na letnú sezónu. 

Letná sezóna:  
1.LV (letná verzia), celodenné preteky všetky kategórie (17) suma 1800,- Eur. 
2.LV (letná verzia), poldenné preteky kategórie dorastu a dospelých (11) suma 1500,- Eur. 
3.LV (letná verzia), poldenné preteky kategórie žiakov (6) suma 1300,- Eur. 
Pri konaní troch pretekov v 2.LV a 3.LV bude suma navýšená o 150,- Eur. 
Pri konaní pretekov prípravky bude suma navýšená o 50,- Eur. 

 
Čl. III 

OPRÁVNENÁ ÚPRAVA PRÍSPEVKU 

Príspevok je určený pre podujatia s počtom 20 streleckých stavov. 
Pri menšom počte ako 20 bude príspevok upravený o rozdiel. 
V prípade nedodržania ustanovení Pravidiel biatlonu, ustanovení a pokynov o reklame alebo iných 

pokynov zo strany SZB rozhodne P SZB o prípadnom upravení príspevku na základe Správy 

koordinátora súťaží SZB.  

Pri organizovaní propagačných pretekov v záujme SZB sa príspevok určuje individuálne. 

Čl. IV 
DOHĽAD NAD PRÍSPEVKOM 

Nad správnym spôsobom použitia príspevku má dohľad koordinátor súťaží SZB. 
ŠTK navrhuje koordinátora súťaží SZB na schválenie prezídiu SZB. 
Náklady spojené s výkonom funkcie na podujatí sa nezapočítavajú do príspevku pre organizátora.   

Čl. V 
SPÔSOB POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

SZB poskytne príspevok na základe Zmluvy o organizovaní podujatia v biatlone, ktorú s organizátorom 

uzavrie najneskôr 30 dní pred uskutočnením podujatia. 

Zmluva o organizovaní podujatia v biatlone musí obsahovať: 

• Mená a údaje zmluvných strán 

• Miesto a termín konania podujatia 

• Povinnosti SZB 

• Povinnosti organizátora 

• Spôsob poskytnutia príspevku 

• Záverečné ustanovenia 

Čl. VI 
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 

Táto Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Prezídiom SZB a je platná na dobu 

neurčitú. 

 

Schválené P SZB dňa 13.04.2019. 


