
S M E R N I C A 
Slovenského zväzu biatlonu pre systém letných súťaží 2013 

 
             Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém letných súťaží 
v biatlone pre sezónu 2013, 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     01.-02. 6.2013 VP + RP         Revúca       
 II. kolo 22.-23.6.2013 RP + SP          Predajná          
 III. kolo 7.9.2013 RP                   Predajná                              
 
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. PRIHLÁŠKY 
Pravidlá biatlonu, čl.1.6. 

KB je povinný sa prihlásiť do 5 dní pred žrebovaním a hodinu pred žrebovaním potvrdiť 
menovitú prihlášku. Prihláška e-mailom je platná len po spätnom potvrdení. 

E-mail na prihlasovanie: prihlasky@biathlon.sk  

E-mail a telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: prihlasky@biathlon.sk, telefón 
organizátora zverejnený v propozíciách. 

4. ÚČASŤ NA PRETEKOCH  
Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. 

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.  

U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.  

6. ŠTARTOVNÉ 
Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1,50 € od žiaka 
a 3,00 € od ostatných členov SZB.  Od zahraničných účastníkov 10,00 € za každé preteky. 

7. PROTESTY 
Poplatok za  podanie protestu je  5 €. (v nadväznosti na čl. 10.1 Pravidiel biatlonu) 
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II.  MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
1.Termín a miesto pretekov 
                            
                            8.9.2013             PsHŠ          Predajná      všetky kategórie     
                          14.-15.9.2013       VP + RP     Vyhne           všetky kategórie    
 
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  
    M SR sú otvorené pre všetkých členov SZB. 
 
 4. Prihlášky 
    Tak ako v bode I.3 týchto Smerníc. 

5. Doklady pretekárov  
    Ako v bode I.5 týchto Smerníc. 

6. ŠTARTOVNÉ 
      Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1,50 € od       
      žiaka a 3,00 € od ostatných členov SZB.  Od zahraničných účastníkov 10,00 € za každé         
      preteky. 
 
7. 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 2013 podľa čl. 4, prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu – Súťažný poriadok. Pre 
usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča apríl, máj 2013. 
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. KONTROLNÉ PRETEKY REPREZENTANTOV 
Kontrolné preteky reprezentantov organizuje TMK, ktorá určuje aj obsah a termíny pretekov. 
Účasť športovcov na kontrolných pretekoch je podmienená pozvánkou. Termíny kontrolných 
pretekov reprezentantov určuje TMK.  
Nominačné preteky na MS v LB sa uskutočnia  v Novom Meste na Morave 11.-12.7.2013, 
nominačnými pretekmi na OME v LB budú preteky II. kola VP v LB 
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V. 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. 
 

VI. POSTARŠENIA - VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ 
V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie môžu byť pretekári 
zaradení do vyššej vekovej kategórie, tzv. postaršenie, (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. 
 

VII. UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY 
Zimnou sezónou 2006/2007 nadobudol platnosť článok 8.5.1.1 Pravidiel biatlonu - povinnosť 
používať púzdra na zbrane s priehľadným okienkom, toto neplatí pre púzdra na vzduchové 
zbrane. 
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 28.05.2011 schválilo: 

Úprava Súťažného poriadku: 
Čl. 2.1.1 M SR sú otvorené pre všetkých členov SZB. 

P SZB na svojom zasadnutí 13.10.2012 schválilo nasledovnú úpravu pravidiel : 

článok – 2.3.2 zloženie Súťažnej poroty   
         Súťažná porota má 5 členov nasledovne : 
               a/ technický delegát – predseda 

  b/ riaditeľ pretekov alebo hlavný rozhodca 
  c/ delegovaný funkcionár SZB s najvyššou rozhodcovskou kvalifikáciou   
  d/ 2 zástupcovia klubov 
 

P SZB na svojom zasadnutí 16.3.2013 schválilo nasledovnú úpravu pravidiel : 

    Čl.  3.4.8.   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 31 ročných a starších, mužov 36-45 ročných, mužov 46 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 z ľavej strany strelnice. Vo špecifických prípadoch je možné  
    postupnosť    číslovania upraviť. 
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    Čl. 4.4.2.   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.  
 

  Prílohy č. 4 – Súťažného poriadku  Pravidiel  biatlonu nasledovne :        
  6.2. Bodovanie pretekárov 
       Bodovanie pretekov SlP a M SR 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 odčíta percentuálne vyjadrenie časového odstupu 
dosiahnutého ďalším  pretekárom. V Stíhacích pretekoch sa pre výpočet bodov berie 
výsledný čas pretekára. Bodové hodnoty sa vyjadrujú v dvoch desatinných miestach 
za celým číslom (nezaokrúhľujú sa na celé čísla). 

 

VIII. USTANOVENIE PRE STÍHACIE PRETEKY 
Súťaží sa podľa pravidiel pre Stíhacie preteky. Pretekári štartujú v presnom čase  uvedenom 
v štartovej listine, v ktorej sa ich štartový čas rovná polovici odstupu pretekára od víťaza 
v kvalifikačných pretekoch.  
Pretekári, pre ktorých je takto vypočítaný štartový čas väčší ako 2 min štartujú hromadne a to 
v čase 2 min.  
Pre výpočet bodov do VP sa berie bežecký čas pretekára (čas v cieli mínus čas na  štarte). 
Pre pretekárov, ktorí štartujú v stíhacích pretekoch hromadne, sa do výsledkovej  listiny 
vypočíta výsledný čas ako čas pretekára dosiahnutý v cieli plus rozdiel času vypočítaného 
ako polovica odstupu pretekára od víťaza v kvalifikaćných pretekoch a času uverejneného 
v štartovej listine (výsledný čas=čas v cieli+rozdiel(50%kvalifikácia - štart. čas) 
 

IX. UPOZORNENIE ŠTK 
a) Organizátor označí priestor pre tlakovanie vzduchových zbraní, v ktorom je povolené 

tlakovanie. Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane. 
Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi všetko nepoužité strelivo zo 
zásobníkov aj z pažby a odovzdá ich pretekárovi. 

b) ŠTK upozorňuje pretekárov na povinnosť odstrániť označenie z predošlého značenia 
zbrane. 
 

Schválené ŠTK, 08.03.2013                   Schválené P SZB, 16.3.2013 
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