SMERNICA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU PRE SYSTÉM LETNÝCH SÚŤAŽÍ
2021
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém letných súťaží v biatlone pre sezónu 2021, podľa Pravidiel
biatlonu, platných od dňa schválenia posledných zmien a dodatkov 27.04.2021.

I.

VIESSMANN POHÁR V LETNOM BIATLONE

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
I. kolo – DD; žiaci

12.-13.06.2021

Osrblie

Rýchlostné preteky

Preteky s hromadným štartom

II. kolo – DD, žiaci

03.-04.07.2021

Revúca

Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

III. kolo – žiaci

24.-25.07.2021

Selce

III. kolo – DD
IV. kolo – žiaci

28.08.2021
28.08.2021

Vyhne
Vyhne

V. kolo – žiaci

04.09.2021

RK

Rýchlostné preteky,
Dvojčlenné miešané štafety
Rýchlostné preteky
Rýchlostné preteky
Rýchlostné preteky s 5” int.
Superšprint finále

POB
-

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.
Okrem pretekov uvedených v bode 1 SZB podporuje organizátorov v usporadúvaní pretekov prípravky.

3. 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.
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.
Každý pretekár žiackych a mládežníckych kategórií je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke.
Potvrdenie bude platiť od pediatra alebo športového lekára. Termín doručenia je vždy do termínu podávania
prihlášok na preteky! Po tomto termíne nebudú potvrdenia pre dané preteky akceptované. Platnosť lekárskej
prehliadky je 1 rok, ak lekár nestanoví inú dobu platnosti.

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

7. CENY
V pretekoch Viessmann pohár v letnom biatlone, budú v žiackych katagóriách diplomami ocenení prví šiesti
pretekári.

8. REBRÍČEK PRETEKOV VIESSMANN POHÁRA
Do výkonnostného rebríčka VIESSMANN pohára v letnom biatlone 2021 budú zarátané len individuálne preteky
VIESSMANN pohára a Majstrovstiev SR okrem pretekov obratnosti v biatlone a Superšprintu.

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

II.

MAJSTROVSTVÁ SR V LETNOM BIATLONE

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
M-SR
M-SR

29.08.2021
02.-03.10.2021

Vyhne
Predajná

Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky
Preteky s hromadným štartom

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
Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí boli
klasifikovaní a získali bodové hodnotenie minimálne v jedných pretekoch SLP v aktuálnej sezóne, ak nie sú
držiteľom platnej VT, alebo nie sú členom reprezentačného družstva. Všetky podujatia sú povinné pre CTM.

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.
Za oneskorenú prihlášku môže usporiadateľ požadovať dvojnásobné štartovné.

7. CENY
V pretekoch Majstrovstiev SR v letnom biatlone, budú v žiackych katagóriách diplomami ocenení prví šiesti
pretekári.

8. 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, podľa prílohy Pravidiel
biatlonu č. 4 - Súťažný poriadok.

III.

MAJSTROVSTVÁ KRAJOV V BIATLONE

Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v letnom biatlone v sezóne 2021 podľa čl. 4, prílohy č. 4
Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok. Pre usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča máj, jún 2021.
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.

IV.

NÁBOROVÉ A INÉ PRETEKY

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
Náborové preteky
ČP
ČP
M DE
ON
ČP
M ČR KL
ON
M ČR
M ČR

22.05.2021
11.-13.06.2021
25.-27.06.2021
03.-04.07.2021
28.-29.08.2021
20.-22.8.2021
03.-05.09.2021
10.-12.9.2021
18.-20.09.2021
24.-26.09.2021

Predajná
Staré Město p.L
Bystřice p/Hostýnem
Ruhpolding
Vyhne
Vrchlabí
Letohrad
Jilemnice
Bystřice p/Hostýnem
Nové Město na Moravě

Dvojboj mládeže
žiaci
Dorast a dospelí
Dorast a dospelí
Dorast
žiaci
Dorast a dospelí
Dorast a dospelí
Žiaci
Dorast a dospelí

RP, PsHŠ

RP, štafety trojíc, PsHŠ
RP, štafety dvojíc, PsHŠ

2. PRIHLÁŠKY
Tak ako bude uvedené v propozíciách.

3. DOKLADY PRETEKÁROV
Tak ako bude uvedené v propozíciach.

4. ŠTARTOVNÉ
Tak ako bude uvedené v propozíciach.

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

V.

PRETEKY OBRATNOSTI V BIATLONE (POB)

Preteky obratnosti v biatlone (POB) beh s terénnymi nerovnosťami, stanovenými disciplínami a streľbou.
Pretekári absolvujú trať s prekážkami so streľbou na cieľ. Strieľa sa 5 rán v polohe lež na terče podľa pravidiel
Biatlonu. 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.

VI.

DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY

Štafety sú zložené z dvoch členov, prvý úsek beží žena a druhý úsek muž. z ktorých každý absolvuje svoju trať a
predpísané strelecké položky dvakrát. Prví členovia štafety štartujú naraz a po streleckých položkách v ľahu a v stoji
odovzdajú štafetu druhému členovi v odovzdávacom území, ktoré sa nachádza bezprostredne za trestným kolom.
Druhý člen štafety absolvuje predpísanú trať a strelecké položky a odovzdá štafetu opäť prvému členovi. Každý
pretekár absolvuje štyri strelecké položky a určené okruhy trate. Po poslednej streleckej položke absolvuje druhý
člen štafety svoj bežecký okruh a ide do cieľa. Dĺžky tratí, počet strelieb a dĺžka trestného kola sú uvedené v prílohe
č.1. Ostatné uplatňované pravidlá sú rovnaké ako pri pretekoch štafiet.
Ak klub nebude môcť postaviť štafetu môže byť štafeta zložená z dvoch klubov. Vekovo bude zaradená do kategórie
staršieho pretekára v štafete.

VII.

SUPERŠPRINT

Superšprint sa skladá z dvoch častí a to kvalifikácie superšprintu a finále superšprintu. Obidve tieto zložky sa líšia
v počte predpísaných streleckých položiek a druhom štartu. V kvalifikácii sú predpísané dve strelecké položky L, S
a jednotlivý štart so štartovým intervalom 15 sekúnd. Vo finále sú predpísané štyri strelecké položky L,L,S,S a štart
je spoločný. Finále sa môže zúčastniť maximálne taký počet pretekárov, koľko je prístupných stavov na strelnici. Pri
každej streleckej položke má pretekár k dispozícii okrem 5 nábojov v zásobníku, 3 rezervné náboje. Trestom za
netrafený terč je, v kvalifikácii aj vo finále, vyradenie zo súťaže. Kvalifikácia aj finále sa uskutoční v ten istý deň.
Dĺžky tratí pre kategóriu žiactva v letnom biatlone:

Disciplína
Kategória
žiaci A 10-11 r.
žiačky A 10-11 r.
žiaci B 12-13 r.
žiačky B 12-13 r.
žiaci C 14-15 r.
žiačky C 14-15 r.
VIII.

Kvalifikácia
Trať
1
1
1
1
1
1

Streľba
L
L
L
L
L
L

Finále superšprintu
Trať
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5

Streľba
L
L
LL
LL
LS
LS

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.

IX.

PRESTUPOVÝ PORIADOK

Článok 1.4, príloha č. 2 Pravidiel biatlonu. O prestup možno požiadať najneskôr 10 dní pred prvými pretekmi v
sezóne do 02.06.2021.

X.

UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY

P SZB na svojom zasadnutí 27.04.2021 schválilo úpravu pravidiel, tak, ako je uvedená v prílohe tejto smernice a na
webovej stránke www.biathlon.sk.
Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke www.biathlon.sk v
sekcii PRAVIDLÁ.

XI.

UPOZORNENIE ŠTK
VEK PRETEKÁROV PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE
Sezóna
Žiaci/ky A 10-11 r.

1.4.2021/31.3.2022
2012 – 2011

1.4.2022/31.3.2023
2013 – 2012

1.4.2023/31.3.2024
2014 – 2013

1.4.2024/31.3.2025
2015 – 2014

Žiaci/ky B 12-13 r.

2010 – 2009

2011 – 2010

2012 – 2011

2013 – 2012

Žiaci/ky C 14-15 r.

2008 – 2007

2009 – 2008

2010 – 2009

2011 – 2010

Dorastenci/ky A 16 r.
Dorastenci/ky B 17-19 r.

2006
2005 – 2003

2007
2006 – 2004

2008
2007 – 2005

2009
2008 – 2006

Juniori/ky 20-22 r.

2002 – 2000

2003 – 2001

2004 – 2002

2005 – 2003

Muži/ženy A 23-39 r.

1999 – 1983

2000 – 1984

2001 – 1985

2002 – 1986

Muži B 40-49 r.

1982 – 1973

1983 – 1974

1984 – 1975

1985 – 1976

Ženy B 40 r. a staršie
Muži C 50 r. a starší

1982 a viac
1972 a viac

1983 a viac
1973 a viac

1984 a viac
1974 a viac

1985 a viac
1975 a viac

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 voči pravidlám biatlonu SZB. Smernica je zverejnená na našej webovej stránke www.biathlon.sk
v sekcii SMERNICE.
b) ŠTK pripomína povinnosť uvedenú v článku 1.7.4.3 Pravidiel biatlonu „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.
c) čl.4.3.5 OBLEČENIE
pís. e) Pretekár štartujúci v pretekoch v letnom biatlone musí mať pod štartovným číslom oblečené tričko
s rukávom.
d) čl. 8.5.1.1 ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po športovisku.
e) 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.
f) 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.
g) čl. 8.5.3 Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane mimo vyhradeného priestoru športoviska.
h) Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne skontrolovať a označiť číslom
každého pretekára.
i) ŠTK upozorňuje na nosenie zbrane podľa príloha č. 5 Pravidiel biatlonu pre Cezpoľný beh so streľbouletný biatlon. Používanie zbrane- pretekár zbraň nenesie pri behu, ale táto je uložená na strelnici v stojane a
pretekár si ju vyzdvihne pred každou streleckou položkou. Pretekár na strelecké stanovište musí nosiť zbraň
na chrbte, vrátane vzduchových zbraní, s hlavňou obrátenou hore. Pretekár nesmie zložiť z pleca nosný
remeň svojej zbrane skôr, ako obsadí strelecké stanovište, z ktorého bude strieľať. Musí obidvomi nohami
prekročiť vyznačenú čiaru stanovišťa. Rovnakým spôsobom zbraň odnáša po streľbe späť do stojanu. Zbraň
zo stojanu sa vyberá a vkladá spôsobom státia pretekára bezprostredne pred stojanom.
Zmeny v pravidlách
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

Časové 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.

Schválené ŠTK,10.04.2021

Schválené P SZB, 27.4.2021

