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I. ÚVOD 
Názov podujatia: I. kolo Viessmann – pohár v letnom biatlone 2022, žiaci 

Dátum konania: 18. - 19.06.2022 

Miesto konania: Liptovská Štiavnica - Lúčny hríb 

Nositeľ akcie: Slovenský zväz biatlonu 

Usporiadateľ: Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok 

II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
Predseda organizačného výboru: Ľuboslav Palguta 

Riaditeľ pretekov: Barbora Mlyneková, rozhodca IBU  

Hlavný rozhodca: Sandra Kyseľová, rozhodca IBU 

Veliteľ strelnice: Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy 

Tajomník pretekov: Samuel Dvorštiak 

Ekonóm pretekov: Katarína Hybenová 
Časomiera: HRDO Šport 

 

DELEGOVANÍ FUNKCIONÁRI SZB: 
Technický delegát SZB: 1. Imrich Šarišský, rozhodca IBU 

 2. Anton Hasara, rozhodca III. triedy 

Delegovaní rozhodcovia SZB: Rastislav Greguš, rozhodca III. triedy 

 Erik Melicher, rozhodca III. triedy 

 Marian Zlevský, rozhodca III. triedy   

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE 
Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok, Na kúte 467/8, 034 01 Ružomberok, 
skskiruzomberok@gmail.com 
 
Online prihlasovanie:  
Pre členov SZB: https://www.hrdosport.sk/Account/Login?ReturnUrl=%2FMyClub%2FHome 
Pre zahraničných účastníkov a nečlenov SZB: https://www.hrdosport.sk/Entries/CreateMulti 
 
UPOZORNENIE – samotná organizácia pretekov, ako aj účasť zahraničných a slovenských 
pretekárov a tiež rozhodcov je podmienená aktuálne platnými obmedzeniami Úradu verejného 
zdravotníctva. V prípade povinnej karantény slovenských pretekárov kvôli osobným 
stretnutiam so zahraničnými pretekármi nebude zahraničným pretekárom umožnená účasť. O 
prípadných zmenách bude organizátor dotknuté strany informovať vopred mailom.  
 
Ukončenie prihlasovania: piatok 17.06.2022 o 10:00:00  

https://www.hrdosport.sk/Account/Login?ReturnUrl=%2FMyClub%2FHome
https://www.hrdosport.sk/Entries/CreateMulti
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Klub zaplatí štartovné za všetkých prihlásených pretekárov. V prípade neúčasti pretekára 
z dôvodov vyššej moci (nemoc, počasie, doprava) rozhodne o prípadnom odpustení štartovného 
TD. 

PREZENTÁCIA 
V sobotu 18.06.2022 od 08:30 do 10:00 v kancelárii pretekov v lokalite Lúčny hríb v Liptovskej 
Štiavnici. 

DOKLADY 
Ak pretekár nie je uvedený v súpiske SZB pre rok 2022, bude od neho požadovaný členský preukaz 
SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB. U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii 
písomná prihláška.  
Každý pretekár v kategóriách, žiakov A, B,C, žiačok A,B,C, je povinný predložiť potvrdenie 
o lekárskej prehliadke, ktoré nebude staršie ako jeden rok. Potvrdenie bude platiť od pediatra 
alebo športového lekára. Termín doručenia prehliadky je do 10.06.2022.  
Platnosť prehliadky predloženej pred zimnou sezónou 2021/2022 je 1 rok od dátumu 
uvedeného na potvrdení. 

ŽREBOVANIE 
sa uskutoční v piatok 17.06.2022 o 17:00 na základe potvrdených písomných prihlášok. 

DOPRAVA 
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub. 

UBYTOVANIE  
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub. 

STRAVOVANIE 
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub. 

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE 
zabezpečuje usporiadateľ  lekárom a pohotovostným vozidlom. 

POISTENIE 
Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie a náklady. 
Organizačný výbor odporúča všetkým účastníkom uzatvorenie vlastnej poistky. 

ŠTARTOVNÉ 
V pretekoch Viessmann – pohára v letnom biatlone 2022 zaplatia pretekári štartovné za každé 
preteky v kategóriách žiakov 1,50 €. 
V prípade zaslania prihlášky neskôr ako 17.06.2022 o 10:00 hod, zaplatí klub dvojnásobné 
štartovné. 
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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. 
 

UPOZORNENIE ŠTK  

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 alebo v stíhacích 

pretekoch, 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 

streľbou- letný 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. 
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UPOZORNENIE NA ZMENY V PRAVIDLÁCH BIATLONU (PLATNÉ OD 14.04.2022) 
8.8 Streľba na kríž 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. 
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IV. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

UPLATŇOVANÉ PRAVIDLÁ 

Preteká sa podľa Pravidiel biatlonu platných od 1. novembra 2003 a ich II. vydania z roku 
2008,aktualizované 2022. Smerníc SZB pre systém letných súťaží 2022 a týchto Propozícií.  

Kategórie: 
 

 

ÚČASŤ NA PRETEKOCH 
Preteky Viessmann – pohár v letnom biatlone 2022 sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí splnia 
podmienky týchto Propozícií, vydaných na základe Smernice SZB.  
V prípade účasti zahraničných pretekárov to bude podujatie s medzinárodnou účasťou. 
 

DRUHY PRETEKOV 

• Rýchlostné preteky 

• Preteky dvojčlenných miešaných štafiet 

• Preteky obratnosti v biatlone (kategória prípravky absolvuje bez streľby) 

• Verejný pretek - Rýchlostné preteky pre ročníky 2013 a 2012 ktoré sa nebudú počítať do 
hodnotenia Viessmann pohára a aktívnych pretekárov 

• Verejný pretek - POB pre ročníky 2013 a 2012 ktoré sa nebudú počítať do hodnotenia 
Viessmann pohára a aktívnych pretekárov 
 

PROTESTY 
Podľa článku 10.1 Pravidiel biatlonu. Poplatok za podanie protestu je 5,00 €. 

CENY A TITULY 
Pretekári v žiackych kategóriách, ktorí obsadia prvých šesť miest v pretekoch Viessmann – pohára v 
letnom biatlone 2022 v každej kategórii dostanú diplomy a prvé tri miesta aj ceny.  
Pokiaľ zahraniční účastníci obsadia niektoré z prvých troch miest, patrí im diplom a cena.  
Pri prideľovaní VT sa k nim neprihliada a VT sú počítané od najlepšie umiestneného slovenského 
pretekára.  
Do rebríčka pretekov Viessmann pohára v letnom biatlone sa započítavajú VT aj z POB. Preteky 
štafiet nebudú hodnotené do rebríčka Viessmann pohára, príloha pravidiel č. 3 Športová klasifikácia 
bod 2.1. 
 

Kategória Skratka Kategória Skratka Ročníky narodenia 

Žiaci - prípravka PŽci Žiačky - prípravka PŽky 2016 – 2014 

Žiaci A ŽciA Žiačky A ŽkyA 2013 – 2012 

Žiaci B ŽciB Žiačky B ŽkyB 2011 – 2010 

Žiaci C ŽciC Žiačky C ŽkyC 2009 – 2008 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRETEKOV 

Kategória 
Rýchlostné preteky 

Dvojčlenné miešané 
štafety 

Preteky obratnosti 

Trať 
v km 

Streľba TK 
Trať 
v km 

Streľba TK 
Trať 
v km 

Streľba  Prirážka 

Žiaci - prípravka 0,5 L 
priráž. 

10“ 
- - - 0,5 - 10“ 

Žiačky - prípravka 0,5 L 
priráž. 

10“ 
- - - 0,5 - 10“ 

Žiaci A  1 L 50 m 1,5 L (2x) 30 m 0,5 L 10“ 

Žiačky A  1 L 50 m 1 L (2x) 30 m 0,5 L 10“ 

Žiaci B  1,5 LL 50 m 2,5 LL (2x) 30 m 0,7 L 10“ 

Žiačky B  1,5 LL 50 m 2 LL (2x) 30 m 0,7 L 10“ 

Žiaci C  2 LS 50 m 2,5 LS (2x) 30 m 0,7 L 10“ 

Žiačky C  2 LS 50 m 2 LS (2x) 30 m 0,7 L 10“ 

 
 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY 
10.06.2022   Zaslanie lekárskych prehliadok SZB 
17.06.2022 do 10:00  Online menovitá prihláška 
18.06.2022               Prezentácia     08:30 - 10:00 
  

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa  16.05.2022.     
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 ČASOVÝ PROGRAM 

PIATOK, 17. JÚNA 2022 
 10:00 Ukončenie registrácie účastníkov 

 17:00  Žrebovanie rýchlostných pretekov 

SOBOTA, 18. JÚNA 2022 
08:30 – 10:00 Prezentácia 

   10:15  Porada vedúcich výprav 
 10:30 – 11:20 Nástrel 
  11:30 – 11:50  Nástrel – žiaci prípravka 
 12:00 Štart Rýchlostných pretekov 

13:30 – 13:50  Nástrel – Verejný pretek 
14:00 Štart Verejný pretek – Rýchlostné preteky 

 15:00 – 15:20 Nástrel 
 15:30 Štart Dvojčlenných miešaných štafiet 

NEDEĽA, 19. JÚNA 2022 
 09:30 – 10:20 Nástrel 
   10:30 Štart POB 
 
 
 
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v nedeľu 19.06.2022, cca 30 min po 
dobehnutí posledného pretekára v pretekoch. 
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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 (okrem žiakov/žiačky A, absolvujú dve 
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. 
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PRETEKY OBRATNOSTI V BIATLONE (POB) - LETO 
Preteky obratnosti v biatlone (POB) beh 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. 
Zbrane majú pretekári svoje a uložené v stojanoch podľa pravidiel Biatlonu. Za každý nepresný 
zásah bude časová prirážka 10 sekúnd. Za nesplnenie každej disciplíny bude časová prirážka 10 
sekúnd. 
Preteky obsahujú šesť prekážok pozostávajúcich z absolvovania osmičky (kužele sú umiestnené do 
štvorca o rozmere 2 x 2 m), otočky o 360 stupňov, slalomom pomedzi päť kuželov v rozmedzí  1 m 
od seba, preskokom ponad prekážku vysokej 0,5 m, kotúľom vzad do vytýčeného priestoru 
širokého 1,5 m a plynule pokračuje k  prekročeniu bokom (úkrokom) piatich korýtok v rozmedzí 0,5 
m od seba. Po absolvovaní prekážok pokračuje na strelnicu kde splní danú položku a pokračuje do 
cieľa. 
Dĺžka tratí pre jednotlivé kategórie.                            

                

 

 

 

 

 

 

OSMIČKA       OTOČKA     

 

 
   

              SLALOM                        PRESKOK  KOTÚĽ VZAD 
                

 

                PREKROČENIE                             
 

 

Kategória 
POB 

Trať v km Streľba Prirážka 
Žiaci - prípravka 0,5 - 10“ 
Žiačky - prípravka 0,5 - 10“ 
Žiaci A 0,5 L 10“ 
Žiačky A 0,5 L 10“ 
Žiaci B 0,7 L 10“ 
Žiačky B 0,7 L 10“ 
Žiaci C 0,7 L 10“ 
Žiačky C 0,7 L 10“ 
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Možnosti ubytovania v okolí (vzdialenosť od športového areálu) 

Vila Fénix (5km) https://www.vilafenix.sk/ 

U Martuly (6km) https://www.umartuly.sk/sk/ 

Penzión Blesk (9km) https://penzionblesk.sk/sk/ 

Privát Elena (9km) http://privatelena.szm.com/ 

Penzión Andrej (9km) http://www.penzionandrej.sk/svk/index.php 

Horský hotel Gejdák (9km) http://penziongejdak.sk/Ubytoavnie-Ruzomberok-Penzion-Hotel-

Gejdak 

Chata Lenka (9km) http://chatalenka.com/ 

Hotel Áčko (9km) http://hotelacko.sk/ 

Penzión Sidorovo (9km) https://www.penzionsidorovo.sk/ 

Penzión pod Vlkolíncom (9km) http://www.penzionpodvlkolincom.eu/ 

Penzión Emílie (9km) http://www.penzion-emilia.sk/ 

Apartmány AP resort (9km) http://www.apresort.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vilafenix.sk/
https://www.umartuly.sk/sk/
https://penzionblesk.sk/sk/
http://privatelena.szm.com/
http://www.penzionandrej.sk/svk/index.php
http://penziongejdak.sk/Ubytoavnie-Ruzomberok-Penzion-Hotel-Gejdak
http://penziongejdak.sk/Ubytoavnie-Ruzomberok-Penzion-Hotel-Gejdak
http://chatalenka.com/
http://hotelacko.sk/
https://www.penzionsidorovo.sk/
http://www.penzionpodvlkolincom.eu/
http://www.penzion-emilia.sk/
http://www.apresort.sk/
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VI. PARTNERI ORGANIZÁTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIESSMANN – POHÁR V LETNOM BIATLONE 
2022 

 

 

VII. AKO SA K NÁM DOSTANETE 
Po príchode do obce Liptovská Štiavnica budete upozornený smerovými tabuľami BIATLON. Po 

vstupe do obce je potrebné prejsť celou obcou a na jedinej križovatke odbočiť doľava potom 

pokračovať stále rovno do Zemianskej doliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smer z LM 

Smer zo ZA 

Smer z BB 

Súradnice: 
49°02'22.0"N 19°21'53.5"E 
49.039449, 19.364846 

 

Liptovská 

Štiavnica 

Liptovská 

Štiavnica 


