
 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Český pohár v biatlonu – ČP B 2016/17 je celosezónní soutěží jednotlivců – č lenů ČSB, 
družstev a klubů. Jejím obsahem jsou stanovené celostátní soutěže vč. mistrovství ČR a 
regionální závody, uvedené ve sportovním kalendáři ČSB. Všechny závody, zařazené do 
seriálu soutěže ČP, se uskuteční podle Pravidel biatlonu platných od 1. 12. 2016 a těchto 
„Pokynů". Zásady uvedené v příloze F pravidel „Český pohár biatlonu" nejsou proto již zde 
znovu uváděny. Případné změny a úpravy pravidel pro tuto sezonu jsou naopak v těchto 
Pokynech uvedeny. 

2. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
2.1  Vyhlašovatel soutěže 

Vyhlašovatelem soutěže Českého poháru v biatlonu 2016/17 je Český svaz biatlonu. 

2.2 Řídící soutěže 

Ř ízením, evidencí a zpracováním dosažených výsledků soutěže byl pověřen  ing. Martin 
Novotný, Jaromírova 26, 128 00 Praha 2, tel. 224937108,  e-mail: poctari@biatlon.cz 
mobil: 604 692 440. Evidenci a zpracování dosažených výsledků zabezpečuje řídící soutěže 
prostřednictvím výpočetní skupiny ČSB. 

2.3 Limity pro účast na ČP a MČR 

Regionální závody 
V regionálních závodech ČP není účast omezena. 

Celostátní závody 
Celostátní závody ČP jsou vypsány pro všechny kategorie s výjimkou přípravek a žactva A. 

Účast v prvním konaném celostátním závodě Českého poháru není omezena. V dalších 
celostátních závodech Českého poháru je ve všech věkových kategoriích účast omezena na 
sportovce, kteří v sezóně 2016/2017 získali min. 50 bodů v jakémkoli závodě Českého 
poháru, nebo v sezóně 2015/2016 získali alespoň III. VT v biatlonu. Pokud závodník 
v žákovských a dorosteneckých kategoriích není klasifikován v dané sezóně v žebříčku ČP, 
má právo startu na své první soutěži ČP.  

Účast na MČR 
Mistrovství ČR v biatlonu je vypsáno pro všechny kategorie s výjimkou přípravek a žactva A. 
Mistrovství ČR v biatlonu pro rok 2017 mají právo se zúčastnit sportovci, řádní č lenové ČSB, 
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splňující některé z následujících kritérií: 

Kategorie žactva  
a) držitelé platné I.VT v biatlonu 

b) držitelé platné nejméně III. VT v biatlonu, získané v sezóně 2016/2017 v celostátním 
(ne regionálním) závodě ČP 

Kategorie dorostu, dospělých a veteránů 
a) držitelé platné I.VT v biatlonu 

b) držitelé platné nejméně III. VT v biatlonu, získané v sezóně 2016/2017 v celostátním 
(ne regionálním) závodě ČP 

c) umístění v průběžném aktuálním žebříčku ČP v biatlonu příslušné kategorie před 
mistrovstvím do 8. místa včetně 

d) M ČR M+Ž Jablonec nad Nisou – kvalifikace na závod bude upřesněna v propozicích 
soutěže, schválených výborem ČSB 

2.4 Přihlášky 

Přihláška do soutěže ČPB 
Základní přihlášku do soutěže jednotlivců podají kluby nejpozdě ji do 1. prosince 2016. 
Přihlášku je nutno poslat výhradně  na předepsaném formuláři (ke stažení na 
http://www.biatlon.cz/o-svazu/dokumenty) na adresu poctari@biatlon.cz. 

Závodník, u kterého budou uvedeny neúplné nebo nesprávné údaje,  bude považován za 
nepřihlášeného závodníka. Za každého nepřihlášeného závodníka bude vybírán řídícím 
soutěže poplatek 100 Kč za dodatečnou registraci. Za nové závodníky, kteří se stanou č leny 
ČSB v průběhu sezóny, se poplatek nevybírá!  

Přihláška na jednotlivé celostátní závody 
a) Přihlášku na jednotlivé závody je nutno poslat na e-mail pořadatele, uvedený v 

propozicích závodu, a to nejpozdě ji v pondě lí, které bezprostředně předchází konání 
závodu, a to výhradně na předepsaném formuláři. Za jeden klub se posílá vždy pouze 
jedna přihláška. Jestliže nebude přihláška zaslána včas nebo nebude zaslána na 
předepsaném formuláři, bude účtováno dvojnásobné startovné. Tato přihláška je 
závazná. Pořadatel soutěže je povinen přijetí přihlášky potvrdit.  

b) Prezentaci k závodu lze provést buď na předepsaném formuláři „Přihláška na závod“, 
zaslaném na e-mail pořadatele uvedený v propozicích závodů v den bezprostředně 
předcházející závodu do 12.00 hodin, a nebo osobně (pokud je tato prezentace vypsána) 
v době určené v propozicích. Všichni prezentovaní závodníci budou zařazeni do startovní 
listiny a bude za ně vyžadováno zaplacení startovného.  

c) Pokud přihlášený závodník nesplní při prezentaci podmínky pro start, je tento závodník 
(nebo vedoucí výpravy) povinen splnit tyto podmínky nejpozdě ji do zahájení nástřelu 
svého závodu. Do startovní listiny je zapsán podmínečně. 
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2.5 Hodnocení a ocenění 

Způsob hodnocení dosažených výsledků a závěrečné ocenění je ve smyslu Pravidel přílohy F 
a bodu 4 těchto pokynů.  

Finanční příspěvek za soutěže ČP družstev v biatlonu 
Finanční příspěvek za soutěže ČPB bude rozdě len dle následující metodiky: 

Všechny kluby evidované v závěrečném vyhodnocení mají nárok na ocenění za účast resp. 
výslednost v ČP. 

Žactvo 
Částka pro sezónu 2016/17 je minimálně 160.000 Kč, která se rozdě lí poměrným systémem 
Kč/body. 

Dorost a junioři 
Kluby, které nemají SCM, si v soutěži družstev rozdě lí 40.000 Kč. Sportovci zařazení do 
SCM se do hodnocení  nezapoč ítávají. Částka se rozdě lí poměrným systémem Kč/body. 

3. USTANOVENÍ O REKLAMĚ 
3.1 Uplatňování reklamy 

V soutěži ČP 2016/17 bude z ustanovení IBU o reklamách uplatňováno jen ustanovení o 
reklamě na zbrani a nosných řemenech. 

 

 

 

 

 

 

Vyznačený prostor 15x4 cm je vyhrazen pro ČSB, v případě že si jej ČSB bude na soutěži 
uplatňovat. 

4. UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL, TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 
Úprava pravidel pro zimní sezónu 2016/17 

4.1 Příloha F 

Úprava znění odstavce d) článku 2.2.1. - Kategorie, věkové výjimky, příslušnost 
Sportovci veteránských kategorií startují ve své věkové kategorii. Pokud chtě jí být přeřazeni 
do mladší věkové seniorské kategorie, musí být tato kategorie uvedena v přihlášce na 
příslušnou sezonu. K volbě kategorie musí dojít nejpozdě ji před prvním závodem. 
Podmínkou startu v kategorii A, B je platná M nebo I.VT. 



Úprava znění článku 2.3.1 Soutěž družstev 
Sportovní kolektivy – družstva se vytvářejí v rámci klubů ze sportovců stejné základní věkové 
kategorie (žactvo, dorost + junioři, dospě lí). Do výsledku družstva se v každém závodě 
započ ítávají bodové hodnoty pěti nejlépe bodově hodnocených sportovců v soutěži 
jednotlivců příslušných kategorií. V soutěži seniorů, kam jsou započ ítávány kategorie muži 
(A,B,C) a ženy (A,B,C), se do výsledku započ ítávají maximálně 2 závodníci veteránské 
kategorie. 

Doplnění článku 2.3.2 
Do soutěže sportovních kolektivů se započ ítávají bodové hodnoty, získané na celostátních 
závodech a na mistrovství ČR a na určených mezinárodních závodech v kategoriích dorostu 
a juniorů – tzn. IBU JOECH NMNM (3.–5. 2. 2017) nebudou-li startovat v souběžném 3. ČP 
v Harrachově. Eventuálně závod OH nadě jí, bude-li uskutečněn v kolizním termínu 
s některým ČP. 

Doplnění článku 2.4.2 
Do konečného výsledku klubu se započ ítávají závěrečné výsledky nejúspěšně jších družstev 
klubu v jednotlivých  základních kategoriích dle pokynů pro danou sezónu. Pro sezónu 
2016/17 je vypsána celková soutěž klubů v kategoriích žáci, dorost a junioři.  

4.2 Lékařské prohlídky 

Pro start na závodech v biatlonu je podmínkou lékařská prohlídka ne starš í než jeden rok dle 
vyhlášky č. 391/2013Sb. 

4.3 Obaly na zbraně 

U vzduchových zbraní nebude ustanovení č lánku 3.1.8 přílohy A vyžadováno. 

4.4 Bezpečnostní prověrka na střelnici po střelbě  

Výbor ČSB rozhodl o výjimce z pravidla 8.5.2.1. Bezpečnostní prověrka na střelnici po 
střelbě pro vzduchové zbraně tak, že je možné po provedené prověrce ponechat náboje 
(diabolky) v zásobnících umístěných mimo nábojovou komoru a nebo v držácích na pažbě. 

4.5 Schvalování vzduchových zbraní 

V souladu s pravidly příloha H, č lánek 2.3.1. je schvalováním nových typů vzduchových 
zbraní pověřen ing. Martin Novotný. 

4.6 Ustanovení o dopingu 

ČSB přijal plně Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v  ČR (dále jen Směrnici), 
http://www.antidoping.cz/documents/smernice_doping_2015.pdf a zavazuje se řídit jejími 
ustanoveními.  

4.7 Závod s hromadným startem 

Nasazování do ZHS 
Nasazování a vydávání start. č ísel do jednotlivých startovních řad/vln vychází vždy 
z aktuálního pořadí v ČP jednotlivců. V případě startu reprezentanta ČR v biatlonu v 
kategoriích juniorů nebo seniorů, který nemá dostatečné bodové hodnocení, bude v ZHS 



nasazen v nejsilně jší skupině své kategorie. O případné výjimce může rozhodnout TD 
závodu. 

Počet závodníků v ZHS 
Jestliže je nutné, aby z organizačních č i sportovních důvodů vystartovalo více závodníků, 
než je počet terčů střelnice, musí být závodníkům, kteří nemohou střílet z důvodů plného 
obsazení všech terčů, změřen a započteno nezaviněné zdržení. 

4.8 Stíhací závod s pevnými startovními intervaly 

Tento závod probíhá na tratích a s počtem střeleckých položek podle pravidel ČSB, pokud 
tyto Pokyny neurčují jinak. Startovní pořadí je dáno výsledkem předchozího závodu. 
Startovní interval je 5 s. V případě startu závodníků, kteří nejsou umístěni ve výsledkové 
listině předchozího závodu, jsou tito závodníci zařazeni na konec startovní listiny a startují 
10s za posledním kvalifikovaným závodníkem vš ichni společně. Do soutěže jednotlivců i 
kolektivů se započ ítávají body na základě výsledků stíhacího závodu. 

4.9 Závod v Biatloncrossu 

Jedná se o závod lyžařské obratnosti se střelbou. Délka tratě by nemě la přesáhnout 1km, 
trať obsahuje překážky prověřující lyžařské dovednosti, podjezdy, slalom, přejezdy, skoky, 
jízda po jedné noze, jízda pozpátku apod. Nesplnění překážky je penalizováno odpovídající 
přirážkou podle délky a časové náročnosti tratí. Střelba je prováděna v poloze vleže. Za 
každý nesestřelený terč absolvuje závodník prodloužení trati o cca 20 m. 

4.10 Mix štafety dvojic  

Závod dvouč lenných štafet se uskuteční mimo rámec MČR a ČP, jako vložený závod. 
Pravidla závodu vychází z pravidel pro single mix štafety (délka tratě, délka TK, střídání 
závodníků) upřesněnými níže uvedenými specifikacemi. Z tohoto závodu nebudou poč ítány 
body do žebříčku jednotlivců ani klubové soutěže. V jednotlivých kategoriích může startovat 
jeden závodník z jakékoliv nižš í kategorie, avšak vždy musí platit, že závodníci ve štafetě 
musí být opačného pohlaví. V propozicích M ČR budou upřesněny podrobnosti 
k přihlašování,  prezentaci a platbě startovného. Pro závody mix štafet bude uplatňováno 
pravidlo pro společné mazání dle instrukcí kap. 4. níže. Kategorie dorostu A jede se zbraní.  

Závod se pojede na 5x1,5km okruhu se 4 střelbami bez dobíjení (L,L,S,S). Po každé střelbě 
příp.TK následuje předávka. První startuje žena, absolvuje běžecký okruh na jehož konci 
střílí vleže. Po střelbě, resp. TK následuje předávka. Druhý okruh absolvuje muž, střílí vleže. 
Po střelbě, resp. TK následuje předávka. Třetí okruh absolvuje opět žena, střílí vstoje. Po 
střelbě, resp. TK následuje předávka. Čtvrtý okruh absolvuje muž, střílí vstoje. Po střelbě, 
resp. TK absolvuje závěrečný okruh a konč í v cíli. 

4.11 Štafetový závod žactva  

Štafetový závod žactva se uskuteční v rámci M ČR v biatlonu žactva. Upravuje se 
specifikace bodu 2.2. Přílohy E na závod dvouč lenných štafet, přičemž štafeta je složena 
výhradně ze závodníků stejné klubové příslušnosti. V závodu je povolen start více klubových 
štafet.  



4.12 Organizační opatření  

Výše startovného 
Pro soutěže ČP v biatlonu 2016/17 stanovil výbor ČSB tuto max. výši startovného: žactvo 
60 Kč osoba/závod, dorost 90 Kč, dospě lí 120 Kč osoba/závod, neč lenové ČSB a IBU 
dvojnásobek uvedených částek. 

Pronájem mazacích buněk 
Každý pořadatel je povinen uvést v propozicích cenu pronájmu mazací buňky. Maximální 
úhrada je stanovena na 250,-Kč za den/buňka. 

Společné mazání 
Na internetových stránkách ČSB budou zveřejněny přesné instrukce k provedení společného 
mazání včetně počtu mazačů, který dodají jednotlivé kluby na příslušné závody do 
30.11.2016 

Společné mazání se provádí: 

Kategorie žactva: pro všechny startující, na závodech, které se pojedou volně 

Kategorie dorostenci: pro všechny startující 

Kategorie juniorů: pro sportovce zařazené v SCM a ve sledování 

4.13 Nominační kritéria pro státní reprezentaci  

Tvoří samostatnou přílohu těchto Pokynů do 30.11.2016, bude zveřejněno na webu ČSB 

4.14 Propozice a výsledky závodů 

Schvalováním propozic celostátních závodů ČPB je pověřen PaedDr. Vít Effenberk, 
Rousínovská 24, 627 00 Brno, effenberk@biatlon.cz, Propozice a výsledky budou 
zveřejňovány na www.biatlon.cz. Výsledky v tištěné podobě nebudou pořadatelem 
dodatečně rozesílány. 

5. TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 2016/17    
5.1 Regionální závody ČP v biatlonu   

Pořadatelé, místa konání a termíny jsou průběžně aktualizovány na stránkách ČSB http:// 
www.biatlon.cz/souteze/vysledky-a-propozice. Podpora pro výpočty oblastních závodů: 
www.biatlon.cz/dataobl 

5.2 Celostátní závody ČP v biatlonu žactva 

1. ČP žactva 7.–8. 1. 2017 Nové Město n.M. 
Disciplíny skate: sprint, závod s hromadným startem 
Pořadatel SK NMNM, Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n.M. 
Kontakt tel. 607 608 877 miroslav.handschuh@zs2.nmnm.cz 
TD/ČSB Zicháček Vojtěch/Zicháček Michal 
DR Herman Lukáš Dostál Robert Hykel Pavel 

 



2. ČP žactva 21.–22. 1. 2017 Letohrad 
Disciplíny klasika: sprint, vytrvalostní závod 
Pořadatel KB Letohrad, Šedivská 839, 561 51 Letohrad 
Kontakt tel. 725 797 185 biatlon@orlicko.cz 
TD/ČSB Vlčková Romana/Vlček Libor 
DR Roučka Jiří Roučková Míla Škrabal Zbyšek 

 

3. ČP LB žactva 11.–12. 2. 2017 Jablonec n. N. 

Disciplíny skate: sprint (skupinovým startem), sprint/bia kros – volba 
disciplíny bude rozhodnuta podle sněhových podmínek 

Pořadatel SKP Kornspitz Jablonec, 466 73 Pod Skalkou 46 
Kontakt tel. 721 820 119 ov@skpjablonec.cz 
TD/ČSB Poláček Antonín 
DR Mikula Libor Kánská Jitka Ježák Vlastimil 

 

5.3 Celostátní závody ČP v biatlonu D+D 

1. ČP D+D 28.–29. 12. 2016 Nové Město n.M. 
Disciplíny sprint, závod s hromadným startem 
Pořadatel SK NMNM, Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n.M. 
Kontakt tel. 607 608 877 miroslav.handschuh@zs2.nmnm.cz 
TD/ČSB Effenberk Vít 
DR Škrabal Zbyšek Roučková Míla Roučka Jiří 

 

2. ČP D+D 14.–15. 1. 2017 Jablonec n. N. 
Disciplíny sprint (skupinovým startem), stíhací závod 
Pořadatel SKP Kornspitz Jablonec, 466 73 Pod Skalkou 46 
Kontakt tel. 721 820 119 ov@skpjablonec.cz 
TD/ČSB Pavel Levora 
DR Škrabal Zbyšek Červinková Jana Bystřická Věra 

 

3. ČP D+D 4.–5. 2. 2017 Harrachov 
Disciplíny vytrvalostní závod, sprint 
Pořadatel SKP Harrachov, Nový Svět 100, 512 46 Harrachov 
Kontakt tel. 731 654 552 skp.harrachov@seznam.cz 
TD/ČSB Ježek Radovan 
DR Pech Michal Pleštil Petr Riegrová Alena 

 

 

 



5.4 Mistrovství ČR v biatlonu 

M ČR žactva 25.–26. 2. 2017 Harrachov 
Disciplíny sprint skate, štafety skate, závod s hrom. startem klasika 
Pořadatel SKP Harrachov, Nový Svět 100, 512 46 Harrachov 
Kontakt tel. 731 654 552 skp.harrachov@seznam.cz 
TD/ČSB Janoušek Milan 
DR Nipča Jaroslav Nipča Aleš Šmiraus Milan 

 

M ČR D+D 3.–5. 3. 2017 Nové Město n.M. 
Disciplíny štafety dvojic, vytrvalostní závod, sprint 
Pořadatel SK NMNM, Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n.M. 
Kontakt tel. 607 608 877 miroslav.handschuh@zs2.nmnm.cz 
TD/ČSB Zicháček Vojtěch/Zicháček Michal 
DR Dostál Robert Kalus Roman Hykel Pavel 

 

M ČR M+Ž 22. 3. 2017 Jablonec n. N. 
Disciplíny supersprint 
Pořadatel SKP Kornspitz Jablonec, 466 73 Pod Skalkou 46 
Kontakt tel. 721 820 119 ov@skpjablonec.cz 
TD/ČSB bude upřesněno 
DR bude upřesněno   

 

5.5 Náhradní termín pro ČP žactva 

ČP žactva / M ČR žactva 10.–12. 3. 2017 Nová Ves u R. 
Disciplíny dle náhradního programu 
Pořadatel KB Olomouc, Erenburgova 46 Olomouc 779 00 
Kontakt tel. 725 853 685 skrabalz@hotmail.com 
TD/ČSB dle nominace na ČP ze kterého bude přeloženo  
DR    

 

6. POKYNY PRO POŘADATELE A ROZHODČÍ 
6.1 Vyhlašování v žákovských kategoriích 

V závodech ČP pořadatel vyhlašuje prvních šest sportovců v každé kategorii. 

6.2 Příspěvek na pořádání regionálních soutěží 

Maximální příspěvek na pořádání závodu pro kategorie žactva je 7 tis. Kč, pro společnou 
soutěž žactva a D+D je 10 tis.Kč, minimálně vždy 4 tis.Kč. 



6.3 Společné mazání žactva (skate), dorostu a juniorů 

Pořadatelé zabezpeč í dostatečně  velkou  mazací buňku (příp. 2 menší) s dostatečně krytým 
elektrickým přívodem (několik žehliček + vrtačky + osvětlení…), pokud možno co nejblíže 
startovního prostoru, kde se budou společně připravovat lyže sportovců. 

6.4 Náležitosti rozhodčím 

Pořadatelé postupují podle Směrnice o rozhodč ích a technických delegátech ČSB a podle 
platné Směrnice o stravném a jízdném. Pořadatelé jsou povinni při pozvání rozhodč ích na 
akci vypsat konkrétní podmínky, za jakých daný rozhodč í bude pracovat (ubytování ano-ne, 
strava ano-ne, finanční odměna apod.).  

6.5 Povinnost TD a delegovaných rozhodčích 

TD je nejvyšš í instancí jednotlivých soutěží ČP, zodpovídá za průběh závodu po sportovně- 
technické stránce (ve spolupráci s ředitelem závodu) a dohlíží na dodržování pravidel ČSB. 
Předsedá soutěžní Jury, působí jako konzultant OV k zajištění co nejlepšího průběhu 
soutěže. Ř ídí se Směrnicí o rozhodč ích a technických delegátech. 

Pokud se TD nemůže zúčastnit závodů, na které byl jmenován, je povinen za sebe zajistit 
náhradu ve spolupráci s STK. Při neúčasti TD přebírá tuto funkci první delegovaný rozhodč í. 
Pokud se některý z delegovaných rozhodč ích  závodu nemůže zúčastnit, jeho náhradu je 
povinen zajistit klub, ze kterého jsou rozhodč í delegováni.  

6.6 Řídící soutěže 

Zodpovídá za celkový průběh Českého poháru, práva startu a postupových kritérií. 

6.7 Zástupce svazu 

Spolupracuje s TD a ředitelem závodu ve funkci supervizora na celkovém provedení 
jednotlivých soutěží, zodpovídá primárně za marketinkovou oblast. 

7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
Tyto „Pokyny pro soutěž Českého poháru v  biatlonu v roce 2016/17" schválil, po projednání 
v Technické komisi a Komisi biatlonu, výbor ČSB dne 9.11.2016. 

Příslušnému technickému delegátovi přísluší výklad Pokynů a může na místě rozhodnout o 
případné technické výjimce z pravidel na jednotlivé akci. Přítomný zástupce ČSB na soutěži 
plní reprezentativní úkoly ČSB. 


