SMERNICA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU PRE SYSTÉM LETNÝCH SÚŤAŽÍ
2014
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém zimných súťaží v biatlone pre sezónu 2013/2014,
podľa Pravidiel biatlonu, platných od 1.11.2003, II. vydanie z roku 2009.

I.

VIESSMANN POHÁR V BIATLONE

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
I. kolo

07.-08.06.2014

NBC Osrblie

Vytrvalostné preteky

Rýchlostné preteky

II. kolo

28.-29.06.2014

Predajná

Rýchlostné preteky

Preteky s hromadným štartom

III. kolo

06.09.2014

Vyhne

Rýchlostné preteky

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 vypísané preteky.

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

II.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. TERMÍN A MIESTO PODUJATIA:
M-SR

07.09.2014

Vyhne

M-SR

13.-14.09.2014

Revúca

Preteky s hromadným štartom
Vytrvalostné preteky

Rýchlostné preteky

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, ktorí boli klasifikovaní minimálne v jedných pretekoch VP,
alebo majú platnú VT.

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 vypísané 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 BIATLONE

Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v letnom biatlone v sezóne 2014 podľa čl. 4,
prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok. Pre usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča apríl,
máj 2014.
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.

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, (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

P SZB na svojom zasadnutí 13.10.2012 schválilo nasledovnú úpravu pravidiel:
Čl. 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. 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.
P SZB na svojom zasadnutí 26.10.2013 schválilo doplnenie Pravidiel biatlonu:
Čl. 8.4.2 nasledovne:
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.
P SZB na svojom zasadnutí 15.3.2014 schválilo doplnenie Pravidiel biatlonu:
Čl. 8.4.2 nasledovne:
čl. 1.6 Prihlášky
1.6.1 doplniť za súčasný text „Klub je povinný poslať prihlášku e-mailom na predpísanom formulári “
1.6.1.1 zrušiť bod d) podpis a pečiatku
1.6.3 zmeniť text nasledovne „Podaním prihlášky klub potvrdzuje a zodpovedá za to, že pretekár je poistený
proti úrazu a že je zdravotne spôsobilý pretekať “
P SZB na svojom zasadnutí 8.4.2014 schválilo úpravu pravidiel:
čl. 4.3.6.3 SCHVÁLENÉ DRUHY OVLÁDANIA
Schválené typy vzduchoviek sú:
b) doplniť za súčasný text „BI-7-5 P3 BIATLON “

VIII. UPOZORNENIE ŠTK
a) ŠTK upozorňuje pretekárov na povinnosť odstrániť označenie z predošlého značenia zbrane.
b) ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po športovisku podľa článku 8.5.1.1
Pravidiel biatlonu.
c) Pri oficiálnom tréningu a nástrele podľa článku 8.5.1.2 Pravidiel biatlonu manipulácia so zbraňou
(napr. dobíjanie zásobníkov, manipulácia s mieridlami a pod.) musí prebiehať pri vybratom zásobníku a
otvorenom závere.
d) Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane mimo vyhradeného priestoru športoviska podľa článku 8.5.3
Pravidiel biatlonu.
e) Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne skontrolovať a označiť
číslom každého pretekára.
Schválené ŠTK, 8.3.2014

Schválené P SZB, 8.4.2014

