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

Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone 2022
10.-11.09.2022
Vyhne – športový areál Roveň
Slovenský zväz biatlonu
Klub biatlonu Vyhne

II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Veliteľ strelnice:
Veliteľ tratí:
Ekonóm pretekov:
Časomiera:

Igor Luptovský, rozhodca IBU
Jozef Filip, rozhodca IBU
Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy
Peter Luptovský, rozhodca IBU
Michaela Luptovská
HRDO šport

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

1. Michal Szalma , rozhodca III. triedy
2. Nadežda Šovčíková , rozhodca III.triedy
Ján Fujdiar, rozhodca III. triedy
Maroš Gyeneš rozhodca III. triedy
Pavol Šima, rozhodca III. triedy

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE
Klub biatlonu Vyhne
Luptovský Igor tel.číslo 0915806569
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.
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Ukončenie prihlasovania: piatok 09.09.2022 o 10:00:00.
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 10. 09. 2022 od 08:00 do 09:30 v kancelárií pretekov na strelnici.

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, dorastencov A a B, dorasteniek
A a B, juniorov a junioriek 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 02.09.2022.
Platnosť prehliadky predloženej pred zimnou sezónou 2021/2022 je 1 rok od dátumu
uvedeného na potvrdení.

ŽREBOVANIE
sa uskutoční v piatok 09. 09. 2022 o 17:00 v kancelárií pretekov, na základe potvrdených písomných
prihlášok.

DOPRAVA
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub.

UBYTOVANIE
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub. Kluby majú možnosť ubytovať sa v obci Vyhne.
Kontakty na ubytovanie: http://www.vyhne.sk/ubytovanie-0.html

STRAVOVANIE
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub.

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 Majstrovstiev Slovenska v letnom biatlone 2022 zaplatia pretekári štartovné za každé
preteky v kategóriách žiaci 1,50 €, dorast a dospelí 3,- €.
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V prípade zaslania prihlášky neskôr ako 09. 09. 2022 o 10:00 hod , 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. 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) TK 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

VIESSMANN - POHÁR V LETNOM BIATLONE

2022
spôsobom zbraň odnáša po streľbe späť do stojanu. Zbraň zo stojanu sa vyberá a vkladá
spôsobom státia pretekára bezprostredne pred stojanom.

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.
Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke
www.biathlon.sk v sekcii PRAVIDLÁ.
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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
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
dorastenci A 16 r.
DiA
dorastenky A 16 r.
DyA
2007
dorastenci B 17-19 r.
DiB
dorastenky B 17-19 r.
DyB
2006 – 2004
juniori 20-22 r.
Ji
juniorky 20-22 r.
Jy
2003 – 2001
muži A 23-39 r.
MiA
ženy A 23-39 r.
ŽyA
2000 – 1984
muži B 40-49 r.
MiB
-------------------------- --------1983 – 1974
------------------------- --------- ženy B 40 r. a <
ŽyB
1983 a viac
muži C 50 r. a <
MiC
-------------------------- --------1973 a viac

ÚČASŤ NA PRETEKOCH
Preteky Majstrovstiev Slovenska 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
Vytrvalostné preteky

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 dostanú diplomy a prvé tri miesta
aj ceny a medaily. V kategóriách dorastu a dospelých, ktorí obsadia prvé tri miesta dostanú
diplomy, ceny a medaily.
Titul MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BIATLONE získa víťaz kategórie vo všetkých
individuálnych pretekoch podľa č. 2.2.1, resp. 2.2.3 na Majstrovstvách SR s medzinárodnou
účasťou, poľa prílohy Pravidiel biatlonu č. 4 – Súťažný poriadok.
Priradenie VT podľa prílohy č.3 – Športová klasifikácia, článok 2.1 a 2.6.
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.
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRETEKOV

Kategória
žiaci - prípravka
žiačky - prípravka
žiaci A
žiačky A
žiaci B
žiačky B
žiaci C
žiačky C
dorastenci A
dorastenky A
dorastenci B
dorastenky B
juniori
juniorky
muži A
ženy A
muži B
ženy B
muži C

Rýchlostné preteky
Trestné
Trať v km Streľba
kolo
0,5
0,5
1
1
1,5
1,5
2
2
3
3
4
3
4
3
4
3
3
2
2

L
L
L
L
LL
LL
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS

Vytrvalostné preteky
Trať v km

Streľba

Prirážka

0,5
0,5
1,5
1,5
2
2
3
2,5
4
4
6
5
7
6
7
6
6
4
4

L
L
L
L
LL
LL
LS
LS
LSLS
LSLS
LSLS
LSLS
LSLS
LSLS
LSLS
LSLS
LSLS
LSLS
LSLS

10"
10"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"

priráž. 10"
priráž. 10"
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
70 m
70 m
70 m
70 m
70 m
70 m
70 m
70 m
70 m
70 m
70 m

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
02.09.2022
09.09.2022 do 10:00
10.09.2022

Zaslanie lekárskych prehliadok
Online menovitá prihláška
Prezentácia
Porada vedúcich výprav

SZB
08:00 - 09:30
09:40

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa 05.07.2022.
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ČASOVÝ PROGRAM


PIATOK, 09. SEPTEMBRA 2022
10:00
14:00 - 16:00
17:00

Ukončenie registrácie účastníkov
Oficiálny tréning
Žrebovanie Rýchlostných pretekov

SOBOTA, 10. SEPTEMBRA 2022
08:00 - 09:30
09:40
10:00 - 10:50
11:00
13:00 - 13:50
14:00 - 14:20
14:30

Prezentácia - všetky kategórie, kancelária pretekov
Porada vedúcich výprav, kancelária pretekov
Nástrel - dorast, dospelí
Štart Rýchlostných pretekov – dorast, dospelí
Nástrel - žiaci
Nástrel - žiaci prípravka
Štart Rýchlostných pretekov – žiakov

NEDEĽA, 11. SEPTEMBRA 2022
08:30 - 09:20
09:30
12:45
12:30 - 13:20
13:30 – 13:50
14:00

Nástrel - dorast, dospelí
Štart Vytrvalostných pretekov – dorast, dospelí
Vyhlásenie výsledkov dorastu a dospelých
Nástrel - žiaci
Nástrel - žiaci prípravka
Štart Vytrvalostných pretekov – žiakov
Vyhlásenie výsledkov žiakov

Vyhlásenie výsledkov Rýchlostných pretekov a Vytrvalostných pretekov
žiakov sa uskutoční v nedeľu 11.09.2022, cca 30 min po dobehnutí
posledného pretekára žiakov.
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VI. PARTNERI ORGANIZÁTORA

