
 

S M E R N I C A  
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU PRE KATEGÓRIU PRÍPRAVKY LETO 2021 

 
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernicu pre kategóriu prípravky pre sezónu 2021, pre doplnenie 
Pravidiel biatlonu, platných od dňa schválenia posledných zmien a dodatkov 27.04.2021.  
 

1.  OBSAH PRETEKOV  

Obsahom pretekov je letný biatlon - kros so streľbou.  
Pre kategóriu prípravky budú platiť nasledujúce špecifiká:  
a)  súťaž je určená pre deti vo veku od 7 do 9 rokov (ročník narodenia 2012 - 2014)  

b)  kategória prípravky je rozdelená na „prípravka chlapci“ a „prípravka dievčatá“  

c)  dĺžka trate pre obe kategórie prípravky je 500m  

d)  strelnica: streľba sa vykonáva z laserových pušiek ktoré budú po celú dobu nástrelu a 
pretekov na streleckom stanovišti. Pred každými pretekmi budú laserové pušky nastrelené na 
stred terča. Účastníci budú môcť využívať počas nástrelu a pretekov ktorýkoľvek strelecký 
stav. Na strelnici budú k dispozícii menšie a väčšie pušky. Minimálne jedna puška spomedzi 
veľkých a malých pušiek bude s obojstranným nabíjaním prioritne vyhradená pre ľavákov. 
Každý strelecký stav bude vybavený oporou na pušku, tzn. že streľba bude povolená s oporou 
pre každého účastníka. Veľkosť terča bude zodpovedať veľkosti stojkového terča (35 mm) pre 
streľbu na vzdialenosť 10 metrov.  

e)  Skúška zbraní na strelnici prebieha v čase 30 minút pred štartom prvého pretekára  

f)  štartuje sa jednotlivo v štartových intervaloch 20 alebo 30 sekúnd  

g)  štartové čísla sa prideľujú na základe veku od najstarších po najmladších  

h)  pravidlá pre streľbu: podľa čl. 8 Pravidiel SZB. Prirážka za nezostrelený terč je 10 sekúnd.  

i)  pretekári sú povinný dodržiavať bezpečnostné pravidlá podľa čl.8.5. pravidiel SZB  

j)  pomoc trénera je povolená len počas nástrelu.  
 
2.  PRIHLÁŠKY  

Pravidlá biatlonu, čl.1.6.  
Klub je povinný poslať prihlášku predpísaným spôsobom prostredníctvom klubového účtu na adrese 

https://www.hrdosport.sk/Entries do dátumu určeného v propozíciách. 

V prípade, že pretekár nie je členom SZB, prihláška sa posiela „Individuálne prihlášky“ na rovnakom 

linku. 

Klub je povinný poskytnúť tel. číslo zodpovednej osoby na podujatí za účelom posielania SMS správ 
pri zmene programu podujatia.  
 

3. 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.  
 

4. ŠTARTOVNÉ  

Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 0 € od člena SZB a 3,00 
€ od nečlena SZB.  
 

5. CENY  

V pretekoch kategórie prípravky budú diplomami ocenení prví šiesti pretekári.  
 

6. PROTESTY  

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

 

Schválené ŠTK, 10.04.2021       Schválené P SZB, 27.04.2021 


