1.1.1

ZARADENIE DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
Pre zaradenie do vekovej kategórie v rámci SZB platí, že športovec je zaradený do príslušnej vekovej
kategórie, ktorej vekovú hranicu dosiahne v roku konania príslušnej súťažnej sezóny. V tejto kategórii
štartuje už od začiatku zimnej súťažnej sezóny t.j. od 1. novembra predchádzajúceho roku.
VEK PRETEKÁROV PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE
Sezóna
Žiaci/ky A 10-11 r.
Žiaci/ky B 12-13 r.
Žiaci/ky C 14-15 r.
Dorastenci/ky A 16 r.
Dorastenci/ky B 17-19 r.
Juniori/ky 20-22 r.
Muži/Ženy A 23-39 r.
Muži B 40-49 r.
Ženy B 40 r. a staršie
Muži C 50 r. a starší

1.4.2021/31.3.2022
2012 – 2011
2010 – 2009
2008 – 2007
2006
2005 – 2003
2002 – 2000
1999 – 1983
1982 – 1973
1982 a viac
1972 a viac

1.4.2022/31.3.2023
2013 – 2012
2011 – 2010
2009 – 2008
2007
2006 – 2004
2003 – 2001
2000 – 1984
1983 – 1974
1983 a viac
1973 a viac

1.4.2023/31.3.2024
2014 – 2013
2012 – 2011
2010 – 2009
2008
2007 – 2005
2004 – 2002
2001 – 1985
1984 – 1975
1984 a viac
1974 a viac

1.4.2024/31.3.2025
2015 – 2014
2013 – 2012
2011 – 2010
2009
2008 – 2006
2005 – 2003
2002 – 1986
1985 – 1976
1985 a viac
1975 a viac

Príklad: športovec narodený v roku 1999 bude štartovať v zimnej sezóne 2021/2022 v kategórii mužov A, to sa týka
aj prípadných decembrových pretekov. V Letnom biatlone 2021 bude štartovať v kategórii mužov A už od
prípadných júnových pretekov.

6.2.3

ŠTART STÍHACÍCH PRETEKOV
Pretekár musí prísť do priestoru štartu najmenej 2 minúty pred štartom, aby sa zaradil do svojej
štartovnej dráhy. Potom bude zaradený v štartovnej dráhe podľa svojho štartovného poradia. Ak
pretekár nie je prítomný na štarte, musí sa na jeho miesto postaviť funkcionár OV. Každý súčasný
(spoločný) štart sa musí uskutočniť v samostatnej dráhe. Fyzická kontrola každého štartu bude robená
rozhodcom umiestneným na štartovnej čiare na konci každej štartovnej dráhy. Pretekári sami
zodpovedajú za štart, teda za to že vyštartuje zo správnej dráhy v správnom čase. Pretekár vyštartuje
správne ak je v stanovený čas za štartovou čiarou aspoň jednou nohou.

8.8

STREĽBA NAKRÍŽ A

ZÁSAHY INÝM PRETEKÁROM

Ak terč, na ktorý pretekár strieľa je zasiahnutý iným pretekárom, musí byť pretekár, ktorý strieľa
nesprávne okamžite zastavený. Ak nebol zasiahnutý žiadny terč, môže pretekár, ktorý strieľa správne,
v streľbe pokračovať. Ak bol terč zasiahnutý, musí byť okamžite vymenený a pretekár môže
pokračovať v streľbe.
Pred novým nastavením terča musia byť zaznačené zásahy a ich poloha. V takom prípade, musí
rozhodca na strelnici pri rýchlostných pretekoch, stíhacích pretekoch, pretekoch s hromadným
štartom a štafetách povedať, koľko trestných kôl má pretekár bežať.
Ak pretekár strieľa nakríž na terč, ktorý nie je v jeho streleckej dráhe a aj keď nikto iný nestrieľa na
tento terč, musí rozhodca pretekára upozorniť hlasným výkrikom „krížna streľba“. Pretekár potom
zvyšné rany môže vystrieľať do správneho terča. Počítajú sa len tie zásahy, ktoré má pretekár
v správnom terči.
8.9

Č ASOVÉ VYROVNANIE A

ZODPOVEDNOSŤ

Keď pretekár stratí čas chybou terča, ktorá nie je spôsobená z jeho viny, nefunkčnosťou terča, alebo
vinou krížnej streľby nesprávne strieľajúceho pretekára, rozhodne Súťažná porota o zodpovedajúcom
časovom vyrovnaní.

8.5.2.1 BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA NA STRELNICI PO STREĽBE
Po každej streleckej položke musí byť zbraň vybitá, to znamená, že v nábojovej komore alebo vo
vloženom zásobníku nesmie ostať žiadny náboj. Je však povolené počas pretekov nechať po poslednej
streľbe v nábojovej komore vystrelenú nábojnicu a prázdny zásobník v zbrani.
Na konci tréningu alebo nástrelu musí pretekár vykonať bezpečnostnú kontrolu pred opustením
strelnice otvorením záveru a vybratím vloženého zásobníka s hlavňou otočenou k terču, alebo
smerom hore. Na konci tréningu taktiež musí vybrať všetky nepoužité náboje zo zásobníkov a pažby.
11.3.3 TRIDSAŤSEKUNDOVÁ PRIRÁŽKA
Časová prirážka vo výške tridsať sekúnd bude pretekárovi udelená:
a) za predčasný štart maximálne do troch sekúnd pred jeho oficiálnym časom štartu v stíhacích
pretekoch.
b) ak pretekár strieľa nakríž.
c) v stíhacích pretekoch, pretekoch štafiet, pretekoch s hromadným štartom ak si pretekár ľahne na
iné miesto ako mu určí rozhodca.
11.3.6 DISKVALIFIKÁCIA
Pretekár bude diskvalifikovaný za:
x) strieľanie streleckých položiek v nesprávnom poradí

