SMERNICA
Slovenského zväzu biatlonu pre systém letných súťaží 2011
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém letných súťaží v biatlone pre sezónu 2011, podľa
Pravidiel biatlonu, platných od 1.11.2003, II. vydanie z roku 2009

I.

VIESSMANN POHÁR V LETNOM BIATLONE
1. Termíny a miesta pretekov
I. kolo
II. kolo
III. kolo

11.‐12.06.2011
25.‐26.06.2011
27.08.2011

VP + RP
RP + PsHš
RP

Revúca
Predajná
Vyhne

2. Obsah pretekov
Obsahom pretekov je letný biatlon – kros so streľbou. Na jednotlivých podujatiach sa
uskutočnia preteky v poradí , ako sú uvedené v bode 1. týchto Smerníc.
3. Účasť na pretekoch
Viď Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu.
4. Doklady k prezentácii
Ak pretekár nie je uvedený v Súpiske SZB vydanej SZB, bude od neho požadovaný členský
preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB.
U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.
5. Štartovné
Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1, € od žiaka, 2, €
od ostatných členov SZB. Od zahraničných účastníkov 5,‐ € za každé preteky.
6. Protesty
Poplatok za podanie protestu je 5 Eur ( v nadväznosti na čl. 10.1 Pravidiel biatlonu)

II.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. Termín a miesto pretekov
28.8.2011
VP
10.‐11.9.2011
RP + PsHš

všetky kategórie ‐ Vyhne
všetky kategórie ‐ Osrblie

2. Obsah pretekov
V rámci M SR sa uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode II. 1 týchto Smerníc.
3. Účasť v pretekoch
Pre účasť na Majstrovstvách platí článok 2 Súťažného poriadku, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu.
4. Doklady pretekárov
Ako v bode I.4 týchto Smerníc + doklad o II.VT.
5. Tituly
Titul MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LETNOM BIATLONE získa víťaz kategórie vo všetkých
individuálnych pretekoch, podľa čl. 2.2.1, resp. 2.2.3 na Majstrovstvách SR s medzinárodnou
účasťou, prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu – Súťažný poriadok.

III.

MAJSTROVSTVÁ KRAJOV V LETNOM BIATLONE
Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v letnom biatlone v sezóne 2011 podľa
čl. 4, prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu – Súťažný poriadok. Pre usporiadanie majstrovstiev krajov
odporúča apríl, máj 2011.
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 Športovo‐technickou komisiou. Organizátorom sa odporúča usporiadať
rýchlostné preteky.

IV.

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, s výnimkou prípadu, že nálepky SZB
neposkytne.

V.

POSTARŠENIA ‐ VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie môžu byť pretekári zaradení
do vyššej vekovej kategórie, tzv. postaršenie, a len z kategórie dorastu B do juniorskej a z juniorskej
do mužskej a ženskej kategórie.(postup podľa prílohy č.4 Súťažný poriadok, čl. 7.3).
Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej kategórii berie na základe
žiadosti ŠTK SZB na vedomie.

VI.

UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY
Zimnou sezónou 2006/2007 nadobudol platnosť článok 8.5.1.1 Pravidiel biatlonu – povinnosť
používať puzdrá na zbrane s priehľadným okienkom.
Po kontrole materiálu na štarte môže pretekár uložiť do stojanu len skontrolovanú zbraň, na ktorej
môže v stojane zavrieť záver.
P SZB na svojom zasadnutí dňa 5.4.2009 schválilo:
1. úpravu Pravidiel biatlonu:
čl. 3.4.8 – vyškrtnúť vetu začínajúcu : „Všetky zbrane ...“
čl. 8.5.5.2 – upraviť nasledovne:
„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.
čl. 10.2.2. – upraviť: 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.
2. úpravu Súťažného poriadku ‐ Prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu:
čl. 2.1.1 – upraviť: M SR sa zúčastnia pretekári s platnou I., II. a III. VT a tí, ktorí v predbežnom
rebríčku získajú umiestnenie zodpovedajúce 75 % počtu pretekárov v kategórii. Toto neplatí pre M
SR na kolieskových lyžiach, ktoré sú otvorené pre všetkých členov SZB.

P SZB na svojom zasadnutí 10.4.2010 schválilo:
1. úpravu Pravidiel biatlonu:
čl. 4.3.6.3. Schválené druhy ovládania ‐ doplniť
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.
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.
čl. 4.3.6.4. Špecifikácia ‐ doplniť:
e/ Odpor spúšte musí byť minimálne 0,5 kg u malokalibrovej zbrane a 0,4 kg
u vzduchových zbraní nabíjaných zo zásobníka.
g/ Zbraň musí mať remene a nosné popruhy vrátane vzduchových zbraní. (platnosť od zimnej
sezóny2010/2011)
Šírka remeňov a upínacieho remienka na ruku pretekára nesmie presiahnuť 40 mm. Zbraň bez
zásobníkov a streliva musí mať minimálnu hmotnosť 3,5 kg s výnimkou vzduchových zbraní v
domácich súťažiach.
čl. 4.4.3 Kontrola v cieli ‐ doplniť:
c/ či odpor spúšte zbrane je najmenej 0,5 kg a 0,4 kg u vzduchových zbraní nabíjaných zo
zásobníka. (môže byť vykonané ako náhla kontrola, ak to odporučí TD)
čl. 7.1.2. Nosenie zbrane ‐ doplniť prvú vetu:
Pretekár musí nosiť zbraň, vrátane vzduchových zbraní, na chrbte s hlavňou obrátenou hore.
(zimná sezóna, v letnej sezóne platí príloha č. 6)
článok 8.2.2. Preteky štafiet a miešaných štafiet ‐ rezervné náboje doplniť vetu:
U vzduchových zbraní nabíjaných zo zásobníka je možné použiť ďalší jednoranový zásobník.
2. úpravu Súťažného poriadku:
čl. 2.1.2, o doplnenie vety:
V prípade, že sa pre Majstrovstvami Slovenska v danej kategórii uskutočnili menej ako 4 preteky
Slovenského pohára, budú štartovať všetci prihlásení pretekári v kategórii.

VII.

UPOZORNENIE ŠTK
ŠTK upozorňuje na dodržiavanie článku 8.5.5.Pravidiel. Porušenie bezpečnosti pri streľbe a
manipulácii zo zbraňou vo všetkých bodoch bude trestané v zmysle pravidiel. Tréneri môžu tlakovať
zbrane v priestore ktorý je pre nich vyhradený. Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane.
Rozhodca pri odovzdávaní zbraní po preteku, vyberie pretekárovi všetky nepoužité malokalibrové
náboje zo zásobníka aj z pažby a odovzdá ich pretekárovi.

Schválené ŠTK 2.10.2010,
Schválené P SZB, 29.12.2010,

