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I. ÚVOD
Názov podujatia:
Dátum konania:
Miesto konania:
Nositeľ akcie:
Usporiadateľ:

I. kolo Viessmann – pohár v letnom biatlone 2019 - žiakov
01.-02.06.2019
areál hotela Oravský Háj - Brezovica
Slovenský zväz biatlonu
ŠK METEOR Dolný Kubín, ORAVSKÝ HÁJ Brezovica

II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Predseda OV:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Veliteľ strelnice:
Tajomník pretekov:
Časomiera:

Ing. Maroš Badáň
Jozef Filip, rozhodca IBU
Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy
Ján Jendrál, rozhodca III. triedy
Katarína Majdišová
Sajmon s.r.o.

DELEGOVANÍ FUNKCIONÁRI SZB:
Technický delegát SZB:
Delegovaní rozhodcovia SZB:

1. Róbert Amtmann, rozhodca III. triedy
2. Jana Pekárová, rozhodca III. triedy
Barbora Mlyneková, rozhodca IBU
Tomáš Fusko ml., rozhodca IBU
Soňa Kosztolányiová, rozhodca IBU

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE
ŠK METEOR Dolný Kubín
Hurbanova 1183/62
02601 Dolný Kubín
Písomnú prihlášku na určenom formulári je potrebné zaslať e-mailom do 27.05.2019.
Prihlášku je potrebné potvrdiť najneskôr 31.05.2019 do 15:00.
Prihláška e-mailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie aj potvrdenie prihlášky: prihlasky@biathlon.sk
Testuje sa nový spôsob vyplnenia prihlášky, prosím poslať prihlášky aj cez tento link
https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2
Telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: +421 905 799 568.
Klub zaplatí štartovné za všetkých prihlásených pretekárov. V prípade neúčasti pretekára
z dôvodov vyššej moci (nemoc, počasie, doprava) rozhodne o prípadnom odpustení štartovného
TD.
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PREZENTÁCIA
V sobotu 01. 06. 2019 od 08:00 do 10:30 v kancelárii pretekov v hoteli Oravský Háj.

DOKLADY
Ak pretekár nie je uvedený v súpiske SZB pre rok 2019, bude od neho požadovaný členský
preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB. U zahraničných pretekárov je dokladom
k prezentácii písomná prihláška.

ŽREBOVANIE
sa uskutoční v piatok 31. 05. 2019 o 17:00 v hoteli Oravský Háj, na základe potvrdených
písomných prihlášok.

DOPRAVA
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub.

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE
Ubytovanie je zabezpečené:
- Oravský Háj garden hotel and resort v dohodnutej cene 30,- € s raňajkami/osoba ( obed,
večera formou bufetov 20€ ( 10€+10€ ), deti do 12 rokov 15€, prístelka 10 €, obed, večera 10€
( 5€+5€ ) ,možnosť ubytovania už od štvrtka 30.05.2019 – limitovaný počet izieb
- Horský hotel Brezovica v dohodnutej cene 18€ s raňajkami/osoba + večera 8€, deti do 12
rokov 10€, večera 4€, ubytovať sa bude možné v sobotu po prvých pretekoch z dôvodu
prípravy izieb – 23 izieb trojposteľové s možnosťou prístelky.
- Penzión Skorušina v dohodnutej cene 20€ s raňajkami – www.skorusina.sk
Predbežné objednávanie ubytovania do 5.5.2018 a záväzné do 12.5.2018 na
oravskyhaj@oravskyhaj.sk. Do poznámky uviesť „Biatlon 2019“. Pri objednávke zaslať
aj FAKTURAČNÉ ÚDAJE!!!

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
zabezpečuje usporiadateľ zdravotnou sestrou 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 – pohár v letnom biatlone 2019 zaplatia pretekári štartovné za každé
preteky v kategóriách žiaci 1,50 €.
V prípade zaslania prihlášky po 27. 05. 2019 zaplatí klub dvojnásobné štartovné.

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.
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Pretekár zodpovedá za to, že bude mať na svojej zbrani nalepenú sponzorskú nálepku.
V prípade, že nálepku nebude mať nalepenú, nebude mu povolený štart.
Pri prvom štarte v sezóne je každý pretekár žiackych a mládežníckych kategórií povinný predložiť
potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktoré nebude staršie ako jeden rok. 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.

UPOZORNENIE ŠTK
a) čl. 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.
b) čl.4.3.5 OBLEČENIE
a) pís. e) Pretekár štartujúci v pretekoch v letnom biatlone musí mať pod štartovným
číslom oblečené tričko s rukávom.
c) čl. 8.5.1.1 ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po športovisku.
d) 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.
e) čl. 8.5.2 NABÍJANIE A VYBÍJANIE
b) Pretekárom je zakázané otvoriť záver alebo vybrať zásobník z pažby a zásobníkovej
šachty v čase, keď pretekár nezaujal streleckú polohu na streleckom stanovišti.
f) ŠTK upozorňuje pretekárov na povinnosť odstrániť označenie z predošlého značenia
zbrane.
g) Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne
skontrolovať a označiť číslom každého pretekára.
h) Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi všetky nepoužité náboje zo
zásobníkov aj z pažby a odovzdá ich pretekárovi.
i) ŠTK upozorňuje na nosenie zbrane podľa príloha č. 6 Pravidiel biatlonu pre Cezpoľný
beh so streľbou z malokalibrovej zbrane - letný biatlon. Pretekár berie zbraň zo
stojanu tak, že ju uchopí za hlaveň a takto, s hlavňou smerujúcou hore, ju nesie na
strelecké stanovište. Rovnakým spôsobom zbraň odnáša po streľbe späť do
stojanu.
j) 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.
Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke
www.biathlon.sk v sekcii PRAVIDLÁ.

VIESSMANN - POHÁR V LETNOM BIATLONE

2019
IV. TECHNICKÉ USTANOVENIA
UPLATŇOVANÉ PRAVIDLÁ
Preteká sa podľa Pravidiel biatlonu platných od 1. novembra 2003 a ich II. vydania z roku 2008,
aktualizované 2018. Smerníc SZB pre systém letných súťaží 2019 a týchto Propozícií.

KATEGÓRIE
žiaci A
žiaci B
žiaci C

(ŽciA)
(ŽciB)
(ŽciC)

10-11 roční
12-13 roční
14-15 roční

žiačky A
žiačky B
žiačky C

(ŽkyA)
(ŽkyB)
(ŽkyC)

10-11 ročné
12-13 ročné
14-15 ročné

ÚČASŤ NA PRETEKOCH
Preteky Viessmann – pohár v letnom biatlone 2019 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 s 5 sek. intervalom
Dvojčlenné miešané štafety
Preteky obratnosti v biatlone POB

Prípravka je zaradenie detí od 6 rokov do programu súťaží Viessmann pohár v letnom biatlone
2019. Podmienkou štartu bude členstvo v SZB, ktoré môže začať plynúť v deň pretekov.
Súťaž bude pozostávať na každom kole z jedného preteku. Kategória bude jedna spoločná
a disciplína bude pozostávať z behu v dĺžke 400 m a hode loptičkou na cieľ 2x2 m vzdialený 10 m.

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

CENY A TITULY
Pretekári, ktorí obsadia prvých šesť miest v pretekoch Viessmann – pohár v letnom biatlone
2019 v každej kategórii dostanú diplomy a prvé tri miesta aj ceny.
Pokiaľ zahraniční účastníci obsadia niektoré z prvých troch miest, patrí im diplom. Pri
prideľovaní VT sa k nim neprihliada a VT sú počítané od najlepšie umiestneného slovenského
pretekára.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRETEKOV
Kategória
žiaci A
žiačky A
žiaci B
žiačky B
žiaci C
žiačky C

Rýchlostné preteky s 5“ int.
Trestné
Trať v km Streľba
kolo
1
L
50 m
1
L
50 m
1,5
LL
50 m
1,5
LL
50 m
2
LS
50 m
2
LS
50 m

Preteky obratnosti v biatlone POB
Trať v km

Streľba

Prirážka

0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7

L
L
L
L
L
L

10"
10"
10"
10"
10"
10"
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Kategória
žiaci A
žiačky A
žiaci B
žiačky B
žiaci C
žiačky C

Dvojčlenné miešané štafety
Trestné
Trať v km
Streľba
kolo
1,5
L (2-krát)
30 m
1
L (2-krát)
30 m
2,5
LL (2-krát)
30 m
2
LL (2-krát)
30 m
2,5
LS (2-krát)
30 m
2
LS (2-krát)
30 m

okruh 500 m

2019

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
27.05.2019

Písomná menovitá prihláška

31.05.2019

Potvrdenie prihlášky

01.06.2019

Prezentácia
Porada vedúcich výprav

prihlasky@biathlon.sk
https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2
prihlasky@biathlon.sk
+421 905 799 568
08:00 - 10:30
10:40

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa 13.04.2019.

ČASOVÝ PROGRAM


PIATOK, 31. MÁJA 2019
17:00

Žrebovanie rýchlostných pretekov

SOBOTA, 01. JÚNA 2019
08:00 - 10:30
10:40
11:00 - 11:50
12:00
15:00 - 15:45
16:00

Prezentácia
Porada vedúcich výprav
Nástrel
Štart Rýchlostných pretekov
Nástrel Dvojčlenných miešaných štafiet
Dvojčlenné miešané štafety

15:00 - 16:00

Prihlásenie prípravky
Štart prípravky po dobehnutí poslednej štafety
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NEDEĽA, 02. JÚNA 2019
09:00 - 09:50
10:00

Nástrel
Štart Pretekov obratnosti v biatlone
Vyhlásenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov Rýchlostných pretekov, Dvojčlenných miešaných štafiet a Pretekov
obratnosti v biatlone sa uskutoční v nedeľu 02.06.2019, cca 30 min po dobehnutí posledného
pretekára.

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 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. 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.

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.
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VI. PARTNERI ORGANIZÁTORA

Klaster ORAVA, o.o.c.r.

