Smernica č.4/2021
Pokyny na spoločné mazanie lyží v pretekoch Viessmann pohára
a Majstrovstiev SR v biatlone
Zima 2021/2022
Smernica upravuje spôsob jednotnej prípravy lyží pretekárov všetkých vekových kategórií na
podujatiach Viessmann pohára a Majstrovstiev SR v biatlone v zimnej sezóne 2021/2022.
Smernica sa vzťahuje na všetky vekové kategórie používajúce v pretekoch voľnú techniku.
Smernica sa nevzťahuje na kategórie prípravky a na kategóriu žiakov a žiačok 10-11 ročných
používajúcich klasickú techniku v rýchlostných pretekoch.

Odovzdanie lyží na spoločné mazanie:
•

•
•

každý športovec odovzdá lyže v mieste na spoločné mazanie rozhodcovi, ktorý označí lyže
nálepkou za viazaním.
- Lyže pred odovzdaním musia byť očistené škrabkou, t.j. bez konzervačného parafínu
a v priestore 15 cm za viazaním čisté – bez starých značiek.
Neočistené lyže alebo lyže so starým označením nebudú prijaté!
Čas odovzdania:
 v prvom aj v druhom pretekovom dni najneskôr 2 hodiny pred štartom pretekára.
Organizátor určí čas na odovzdanie lyží v Propozíciách podujatia.

Postup prípravy lyží:
1. Čistenie
•
•
•
•

aplikácia čističa štetcom na sklznicu
vykefovanie „za mokra“
dostatočné vyschnutie čističa
vykefovanie

2. Aplikácia vosku
•
•

aplikácia tekutého parafínu a vykefovanie po zapracovaní do sklznice
v prípade extrémnych mrazov zažehľovanie parafínu zalievačkou a následným prežehlením

3. Príprava na štart pretekára
Pripravené lyže budú pred každým pretekom odnesené na vyhradené miesto blízko štartu, kde za
ne prevezme zodpovednosť delegovaný rozhodca. Ten v spolupráci s asistentom štartéra vykoná
predštartovú kontrolu (značenie zbrane a lyží). Športovec má povinnosť 10 min. pred štartom
skontrolovať, či sú jeho lyže pripravené na vyhradenom mieste, v prípade zisteného problému sa
obrátiť na delegovaného rozhodcu. Do vlastného štartu nemá športovec dovolené s lyžami
akokoľvek manipulovať. Pred vlastným štartom si pretekár vyzdvihne čipy, následne pokračuje do
štartového koridoru, z ktorého smie vyjsť len na trať po štarte (nesmie sa vrátiť do

rozcvičovacieho územia ani sa pohybovať mimo koridoru). Do štartovacieho koridoru nemajú
prístup žiadne iné osoby okrem rozhodcov a pretekárov.

Používaný materiál:
•

informácia o použitom vosku bude zverejnená pri mazacej bunke, v ktorej bude prebiehať
spoločné mazanie

Penalizácia:
•
•

•

Neodovzdanie lyží na spoločné mazanie - diskvalifikácia podľa článku 11.6. písmena h)
pravidiel biatlonu
Nedovolená manipulácia s lyžami v štartovom priestore – diskvalifikácia podľa článku 11.6.
písmena h) pravidiel biatlonu. Za nedovolenú manipuláciu sa považuje odnesenie lyží z
vyhradeného miesta, prípadne akákoľvek úprava mazania alebo štruktúry na označených
a namazaných lyžiach.
Pokiaľ športovec nebude mať pripravené lyže do času svojho štartu, bude neskorý štart
považovaný za neskorý štart spôsobený vyššou mocou a o čase štartu rozhodne súťažná
porota ( čl.6.4.7.1 pravidiel biatlonu)

Požiadavky na usporiadateľa:
•

•
•

dostatočne veľká mazacia bunka (prípadne 2 ) s dostatočne krytým elektrickým prívodom
(pre niekoľko žehličiek + vŕtačky + osvetlenie, stoly, kopytá ....) pokiaľ možno čo najbližšie
priestoru štartu
zaistenie a ohraničenie vyhradeného miesta v blízkosti štartu pre uloženie, kontrolu
a vydávanie namazaných lyží spoločného mazania
priradí 1 rozhodcu na spoločné mazanie, ako pomocníka delegovanému rozhodcovi (začiatok
práce cca 1 hodina pred nástrelom):
 evidencia a označenie výberu lyží, spoločne s delegovaných rozhodcom
 transport do priestoru štartu
 výdaj lyží športovcom podľa pravidiel a pokynov pre danú sezónu

Personálne obsadenie:
•

•
•
•

SZB zabezpečí na celú sezónu šéfa spoločného mazania, ktorý bude riadiť celý proces na
všetkých podujatiach, bude zodpovedný za používaný materiál. V prípade potreby zabezpečí
aj jeho zástupcu.
ŠTK deleguje na každé podujatie rozhodcu s najvyššou dosiahnutou kvalifikáciou, ktorý
zabezpečí označenie lyží, ich evidenciu, včasné dodanie do priestoru štartu
Organizátor priradí jedného rozhodcu na spoločnú prípravu lyží, ktorý sa bude riadiť pokynmi
delegovaného rozhodcu.
Na každé podujatie dodajú 3-5 klubov biatlonu po jednej osobe, ktorá bude podliehať šéfovi
spoločného mazania a aktívne pracovať na príprave lyží. ŠTK pred sezónou pripraví program
spoločného mazania, v ktorom bude pri danom podujatí uvedený zoznam klubov, ktoré sa
budú takto podieľať na príprave lyží. Klubom poverená osoba nesmie byť tréner, ktorý na

•

danom podujatí zabezpečuje pre klub nástrel, pretože táto osoba bude počas celého dňa
pracovať na príprave lyží.
Klubom poverená osoba je povinná kontaktovať koordinátora súťaží SlP na 0905 783 124
najneskôr 3 dne pred pretekmi (streda).

Financovanie
•
•

•

•

materiál na prípravu lyží a šéfa spoločného mazania zabezpečuje SZB z rozpočtu SZB.
delegovanému rozhodcovi a ďalšiemu klubovému rozhodcovi vyplatí organizátor náhradu
v zmysle Smernice č.1/2020 o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie
dobrovoľníkov.
osobám participujúcim na spoločnom mazaní z radov klubov vyplatí SZB náhradu na základe
dobrovoľníckej zmluvy vo výške 25 eur / deň pri celodenných pretekoch (D+D aj žiaci) a vo
výške 15 eur / deň pri poldenných pretekoch (len D+D, resp. len žiaci).
Kluby sa podieľajú na financovaním príspevkom navyšujúcim štartovné o 2 euro na jeden
štart pretekára. Tento príspevok uhradia v rámci štartovného a organizátor ho po skončení
podujatia odvedie do SZB. Usporadujúci klub uhradí len príspevok vo výške 2 euro na 1 štart
pretekára SZB.

Ostatné:
•
•

na porade vedúcich výprav podľa potreby zoznámiť trénerov s presným priebehom
procedúry spoločného mazania v konkrétnych podmienkach daného športoviska.
koordinátor súťaží VP:
 dohliada na regulérnosť mazania
 zabezpečí uzatvorenie dobrovoľníckych zmlúv so zástupcami klubov participujúcimi na
spoločnom mazaní
 vyberá od organizátora príspevky klubov navyšujúce štartovné, vypláca z nich zástupcov
klubov a zvyšok odovzdá zástupcovi SZB (GS, prezident)

Schválila ŠTK dňa 23.10.2021

