SMERNICA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU PRE SYSTÉM ZIMNÝCH SÚŤAŽÍ
2018/2019
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém zimných súťaží v biatlone pre sezónu 2018/2019,
podľa Pravidiel biatlonu, platných od dňa schválenia posledných zmien a dodatkov 26.10.2018.

I.

VIESSMANN POHÁR V BIATLONE

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
I. kolo kategórie dorast, dospelí
II. kolo kategórie dorast, dospelí
I. kolo kategória žiaci
II. kolo kategória žiaci – klasická technika
III. kolo kategórie dorast, dospelí, žiaci

2.

29.-30.12.2018
12.-13.01.2019
12.-13.01.2019
09.-10.02.2019
02.03.2019

RP
RP
RP
RP
RP

RPšs
HP
RP-int.5“
POB
-

NBC
NBC
NBC
NBC
NBC

OBSAH PRETEKOV

Pretekári musia prejsť na lyžiach celú určenú vzdialenosť pretekárskych tratí v správnom poradí okruhov, smere a
požadovaný počet kôl podľa ich označenia. Všetky lyžiarske techniky sú povolené. Na jednotlivých podujatiach sa
uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode I.1 týchto Smerníc.
V kategórii žiakov A sa na všetky kolách v rátane M-SR Rýchlostné preteky uskutočnia klasickou technikou behu na
lyžiach.

3.

PRIHLÁŠKY

Pravidlá biatlonu, čl.1.6.
Klub je povinný poslať prihlášku emailom na predpísanom formulári do 3 dní pred žrebovaním a do 15:00 v deň
žrebovania potvrdiť menovitú prihlášku. Prihláška emailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie: prihlasky@biathlon.sk
link na prihlasovanie: https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2
E-mail a telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: prihlasky@biathlon.sk, telefón organizátora zverejnený v
propozíciách.
Klub je povinný poskytnúť tel. číslo zodpovednej osoby na podujatí za účelom posielania SMS správ pri zmene
programu podujatia.

4.

ÚČASŤ NA PRETEKOCH

Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Všetky podujatia sú povinné pre CTM.

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. Súpiska SZB bude pravidelne aktualizovaná.
U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.
Pri prvom štarte v sezóne je každý pretekár žiackych a mládežníckych kategórií povinný predložiť potvrdenie
o lekárskej prehliadke.

6.

ŠTARTOVNÉ

Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1,50 € od žiaka a 3,00 € od ostatných.

7.

PROTESTY

Poplatok za podanie protestu je 5,00 €. (v nadväznosti na čl. 10.1 Pravidiel biatlonu)

II.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. TERMÍN A MIESTO PODUJATIA
M-SR kategórie dorast, dospelí, žiaci
M-SR kategórie dorast, dospelí, žiaci

2.

23.-24.02.2019
03.03.2019

RP
-

VP
HP

NBC
NBC

OBSAH PRETEKOV

V rámci M SR sa uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode II.1 týchto Smerníc.

3.

PRIHLÁŠKY

Tak ako v bode I.3 týchto Smerníc.

4.

ÚČASŤ V PRETEKOCH

Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí sú
držiteľmi platnej VT, sú členmi reprezentačného družstva a boli klasifikovaní minimálne v jedných pretekoch SLP
v aktuálnej sezóne. Všetky podujatia sú povinné pre CTM.

5.

DOKLADY PRETEKÁROV

Ako v bode I.5 týchto Smerníc.

6.

ŠTARTOVNÉ

Ako v bode I.6 týchto Smerníc.

7.

PROTESTY

Tak ako v bode I.7 týchto Smerníc.

8.

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.

RÝCHLOSTNÉ PRETEKY SO ŠTAFETOVOU STREĽBOU

Preteky prebiehajú podľa pravidiel biatlonu pre rýchlostné preteky s výnimkou streľby. Strieľa sa podľa Pravidiel
biatlonu pre preteky štafiet čl.8.2 (štafetová streľba - 8 nábojov).
IV.
PRETEKY OBRATNOSTI V BIATLONE (POB)
Preteky obratnosti v biatlone (POB) beh na lyžiach voľnou technikou s terénnymi nerovnosťami, stanovenými
disciplínami a streľbou na cieľ.
Pretekári absolvujú trať s prekážkami. Strieľa sa 5 rán v polohe lež na terče podľa pravidiel Biatlonu, kategória C a B.
Kategória A hádže tenisovou loptičkou na cieľ. Hod loptičkou na vzdialenosť 10m do štvorca 2,5x2,5m. Zbrane majú
pretekári svoje a uložené v stojanoch podľa pravidiel Biatlonu. Za každý nepresný zásah bude časová prirážka 10 sek.
Za nesplnenie každej disciplíny bude časová prirážka 10 sek.
Preteky obsahujú sedem prekážok pozostávajúcich z absolvovania osmičky, otočky o 360 stupňov, slalomom
pomedzi päť kuželov v rozmedzí dva metre od seba, podlezením pod prekážku vysokej 1 m, plynulým zacúvaním
z otočky 180 stupňov do priestoru širokého 1,5 m a plynulou otočkou pokračuje, súpažou v dĺžke 15 m, prekročením
troch korýtok v rozmedzí 5 m od seba. Po absolvovaní prekážok pokračuje na strelnicu kde splní danú položku
a pokračuje do cieľa.

V.

MAJSTROVSTVÁ KRAJOV V BIATLONE

Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v biatlone v sezóne 2018/2019 podľa čl. 4, prílohy č. 4
Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok. Pre usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča január a február 2019.
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 Športovotechnickou komisiou. Organizátorom sa odporúča usporiadať rýchlostné preteky.

VI.

KONTROLNÉ PRETEKY REPREZENTANTOV

Kontrolné preteky reprezentantov organizuje TMK, ktorá určuje, obsah, termíny a bodovanie pretekov. Účasť
športovcov na kontrolných pretekoch je podmienená pozvánkou. Termíny kontrolných pretekov reprezentantov
určuje TMK.

VII.

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.

VIII.

POSTARŠENIA - VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie, môžu byť pretekári zaradení do vyššej
vekovej kategórie, podľa čl. 1.3.4 Pravidiel biatlonu. Postup podľa čl. 7.3, prílohy č.4 Pravidiel biatlonu - Súťažný
poriadok. Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej kategórii berie na základe žiadosti
ŠTK SZB na vedomie.

IX.

SYSTÉM AKREDITÁCIE

S cieľom zabezpečiť bezproblémový priebeh pretekov a ochranu a komfort pretekárov je potrebné obmedziť počet
osôb pohybujúcich sa v priestoroch pretekov. Z tohto dôvodu budú mať tréneri a členovia klubu potrební pre
starostlivosť o pretekárov AKREDITAČNÉ KARTY. Len s akreditačnou kartou bude povolený vstup do vyhradených
priestorov pretekov. Vyhradenými priestormi sú priestor štartu a cieľa, strelnica a ostatné priestory pretekov, mimo
priestorov, na ktoré sa vzťahuje zákaz.
Akreditačné karty si zástupca klubu vyzdvihne pri prezentácii na príslušné podujatie, pričom za každú vydanú
akreditačnú kartu zaplatí zálohu 5 €. Po skončení pretekov a vrátení akreditácie bude záloha vrátená. V prípade, že
klub akreditačné karty nevráti, záloha prepadne v prospech usporiadateľa pretekov.
Počty akreditačných kariet pre jednotlivé kluby sú stanovené na základe počtu prezentovaných pretekárov
nasledovne: 1 pretekár 2 karty, 2 až 4 pretekári 3 karty, 5 až 9 pretekárov 4 karty, 10 a viac pretekárov 5 kariet.

X.

PRESTUPOVÝ PORIADOK

Článok 1.4, príloha č. 2 Pravidiel biatlonu. O prestup možno požiadať 10 dní pred prvými pretekmi v sezóne do
19.12.2018.

XI.

UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY

P SZB na svojom zasadnutí 26.10.2018 schválilo úpravu pravidiel, tak, ako je uvedená v prílohe tejto smernice a na
webovej stránke www.biathlon.sk v sekcii AKTUALITY.
Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke www.biathlon.sk v
sekcii PRAVIDLÁ.

XII.
UPOZORNENIE ŠTK
1.3.1 ZARADENIE DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ:
žiaci A
(ŽciA) 10 - 11 roční
žiaci B
(ŽciB) 12 - 13 roční
žiaci C
(ŽciC) 14 - 15 roční
dorastenci A (DiA) 16
roční
dorastenci B (DiB) 17 - 19 roční
juniori
(Ji)
20 - 22 roční
muži A
(MiA) 23 - 39 roční
muži B
(MiB) 40 - 49 roční
muži C
(MiC) 50 - roční a starší

žiačky A
žiačky B
žiačky C
dorastenky A
dorastenky B
juniorky
ženy A
ženy B

(ŽkyA)
(ŽkyB)
(ŽkyC)
(DyA)
(DyB)
(Jy)
(ŽyA)
(ŽyB)

10 - 11 ročné
12 -13 ročné
14 -15 ročné
16
ročné
17 -19 ročné
20 - 22 ročné
23 - 39 ročné
40 - ročné a staršie

a) Smernica SZB č. 1/2014 evidencie napomenutí. Cieľom smernice je sprehľadnenie a dokumentácia porušení
pravidiel účastníkov pretekov Slovenských pohárov a Majstrovských súťaží organizovaných SZB. Smernica
vytvára nástroje pre Technických delegátov, Súťažnú porotu a ŠTK lepšie reagovať na opakujúce sa prehrešky

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

voči Pravidlám biatlonu SZB. Smernica je zverejnená na našej webovej stránke www.biathlon.sk v sekcii
SMERNICE.
čl. 1.7.4.3 ŠTK pripomína povinnosť uvedenú v článku „Mená pretekárov, ktorí sa kvalifikovali, ale nebudú
štartovať v pretekoch s hromadným štartom, budú oznámené v kancelárii pretekov čo najskôr ako je to možné,
najneskôr však jednu hodinu pred štartom.“
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá zodpovedný zástupca klubu.
čl. 1.9.2.2 ŠTK upozorňuje na povinnosť uvedenú v článku „V priestore 100 m pred a 100 m za strelnicou, v
priestore trestného kola, na všetkých častiach tratí vedúcich cez štadión, v odovzdávacom území a posledných
100 m pred cieľom je bežanie vedľa pretekára zakázané.“
čl. 1.9.2.3 ŠTK upozorňuje na povinnosť uvedenú v článku „Zdržiavať sa na všetkých častiach tratí
prechádzajúcich cez štadión je zakázané. Na štadióne je možné státie len vo vyhradených priestoroch štadióna
(priestor štartu, cieľa a strelnice).“
čl. 4.3.7.2 ÚSŤOVÁ RÝCHLOSŤ
Úsťová rýchlosť u malokalibrovej zbrane nesmie prekročiť 380 m/s, merané po opustení hlavne.
U vzduchových zbraní nesmie byť kinetická energia strely na ústí hlavne vyššia ako 8 J.
(účinnosť článku 4.3.7.2 ŠTK určila od leta 2019)
čl. 7.1.4 PREDBIEHANIE A UVOĽNENIE TRATE
Pretekár, ktorý je na trestnom kole alebo z neho odchádza, má prednosť pred pretekárom, ktorý vchádza do
trestného kola.
ŠTK upozorňuje pretekárov na povinnosť odstrániť označenie z predošlého značenia zbrane.
čl. 8.5.1.1 ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po športovisku.
čl. 8.5.1.2 Pri oficiálnom tréningu a nástrele manipulácia so zbraňou (napr. dobíjanie zásobníkov, manipulácia s
mieridlami a pod.) musí prebiehať pri vybratom zásobníku a otvorenom závere.
čl. 8.5.2 NABÍJANIE A VYBÍJANIE
Pretekárom je zakázané otvoriť záver alebo vybrať zásobník z pažby a zásobníkovej šachty v čase, keď pretekár
nezaujal streleckú polohu na streleckom stanovišti.
čl. 8.5.3 Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane mimo vyhradeného priestoru športoviska.
Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne skontrolovať a označiť číslom
každého pretekára.
Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi všetky nepoužité náboje zo zásobníkov aj z pažby a
odovzdá ich pretekárovi.

XIII.

INÉ PODUJATIA

02. - 03.03.2019, Osrblie v rámci Viessmann pohár Olympijské nádeje

Schválené ŠTK, 23.10.2018

Schválené P SZB, 26.10.2018

