
 
S M E R N I C E  

Slovenského zväzu biatlonu pre systém zimných súťaží 2009/2010 
 

Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém zimných súťaží v biatlone pre sezónu 
2009/2010, 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 dorast a dospelí 29.-30.12.2009 Osrblie RP, PsHŠ okrem: MiA , ŽyA, Ji a Jy
I. kolo 

dorast a dospelí 10.1.2010 Osrblie RP
len: MiA, ŽyA, Ji, Jy

II. kolo  ostatné kategórie
I. kolo  žiaci 16.-17.1.2010 Vyhne   VP, RP  
II. kolo  žiaci 31.1.2010 Králiky  RP  
II. kolo 

dorast a dospelí 6.-7.2.2010 Osrblie RP, PsHŠ
len: MiA, ŽyA, Ji, Jy

III. kolo  ostatné kategórie
III. kolo  žiaci 9.-11.2.2010 Mlynky   VP, RP  
III. kolo dorast a dospelí 27.-28.2. 2010 Osrblie RP, PsHŠ len: MiA, ŽyA, Ji, Jy

 
V rámci II. a III. kola Viessmann pohára v biatlone, 6.-7.2.010 v Osrblí  sa uskutočnia 
preteky Olympijských nádejí Višegradskej štvorky.  
III.kolo Viessmann pohára žiakov na Mlynkách  sa   uskutoční v rámci Zimnej 
Kalokagatie 2010. 
 

2. Obsah pretekov 
Pre všetky kolá platí beh po trati voľnou technikou. 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, 1,65,- € od ostatných členov SZB. Od zahraničných účastníkov 5,- € za každé 
preteky. 

 
 
 
 



II. MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 
1.Termín a miesto podujatia: 
 

dorast a dospelí 29.-30.12.2009 Osrblie RP, PsHŠ len: MiA, ŽyA, Ji, Jy
dorast a dospelí 9.1..2010 Osrblie VP všetky kategórie

 žiaci 30.1.2010 Králiky VP  
dorast, dospelí a žiaci  27.-28.2. 2010 Osrblie PsHŠ, RP okrem: MiA , ŽyA, Ji a Jy

 
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 VT 
 
5. 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. MAJSTROVSTVÁ KRAJOV V BIATLONE 

Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v biatlone  v sezóne 
2009/2010 podľa čl. 4, prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu – Súťažný poriadok. Pre 
usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča január a február 2010. 
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. 

 
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 
Na základe zoznamu reprezentačných družstiev juniorských a dorasteneckých kategórií, 
ktorý vypracuje TMK do 1.11. 2009, bude na pretekoch Viessmann pohára v biatlone 
v zimnej sezóne 2009/2010, povolený štart týchto pretekárov vo vyššej vekovej kategórii, 
na základe požiadavky reprezentačného trénera. Pretekári však môžu štartovať len o 
jednu kategóriu vyššie. 

 
VII. UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY 

P-SZB na svojom zasadnutí 5.4.2008 schválilo zmenu dĺžok a farebného značenia tratí 
v zime, ktorá je  uvedená  v tabuľke č. 1.  
P-SZB na svojom zasadnutí 12.10.2008 schválilo používanie vzduchových zbraní 
s nabíjaním zo zásobníka v pretekoch SZB. 
P-SZB na svojom zasadnutí  dňa 27.12.2009 schválilo: 
úpravu prílohy č. 4 – Súťažného poriadku čl. 7, bod 7.2 nasledovne: „Postaršenie 
športovca, vždy iba o jednu kategóriu, a to iba v záujme štátnej reprezentácie, možno 
vykonať do kategórie dorastu B, juniorskej a seniorskej kategórie na základe žiadosti 
(pozri vzor v prílohe tohto poriadku) rozhodnutím ŠTK SZB“.  
V súvislosti s týmto bola schválená  aj  úprava formuláru  „Postaršenie“, príloha 4A 
P SZB na svojom zasadnutí dňa 5.4.2009 schválilo 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. 
úpravu Prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu – Súťažný poriadok  
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. 

 
VIII. UPOZORNENIE ŠTK 

ŠTK  upozorňuje na dodržiavanie článku 8.5.5 Pravidiel. Porušenie bezpečnosti pri 
streľbe a manipulácii so zbraňou vo všetkých bodoch bude trestané v zmysle pravidiel. 
 

 
 
Schválené  P-SZB  10.10.2009 
 

 
 


