
Pokyny pro soutěže ČP v letním biatlonu 2020 

 
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Český pohár v letním biatlonu – ČP LB 2020 je celosezónní soutěží jednotlivců – členů ČSB 
a družstev. Jejím obsahem jsou stanovené celostátní soutěže vč. mistrovství ČR a regionální 
závody, uvedené v termínovém kalendáři ČSB. Všechny závody, zařazené do seriálu soutěže 
ČP, se uskuteční podle Pravidel biatlonu platných od 1. 12. 2018 a těchto „Pokynů". 
 
2. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 
2.1 Evidence a zpracování výsledků 
Evidencí a zpracováním dosažených výsledků soutěže byl pověřen Ivo Malý, e-mail: 
poctari@biatlon.cz, který je zodpovědný za výpočetní skupinu. 
 
2.2 Propozice závodů 
Schvalováním propozic celostátních závodů ČSB je pověřen PaedDr. Vít Effenberk, 
effenberk@biatlon.cz.  
 
2.3 Přihláška do soutěže ČP LB 
Základní přihláška do soutěže jednotlivců je realizována on-line, skrze Centrální evidenci 
členů biatlonu na základě věkové a klubové příslušnosti. Přihlášku je nutné provést 
oprávněnými zástupci klubu do 5. 6. 2020 a to kontrolou/provedením přestupů, hostování, 
zařazení/označení závodníků v příslušné sezóně a změnou kategorií u veteránů.  
 
Přihláška na jednotlivé regionální a celostátní závody 
a) Základní přihláška na jednotlivé závody je realizována on-line skrze Centrální evidenci 
členů biatlonu 5 dnů před konáním akce. 
b) Prezentaci k závodu lze provést on-line přes Centrální evidenci členů biatlonu den před 
prvním závodním dnem do 14:00 (ČP a MČR) nebo do termínu dle propozic (regionální 
závody). 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 nejpozději do zahájení nástřelu 
svého závodu. Do startovní listiny je zapsán podmínečně. 
d) Zahraniční účastníci zasílají přihlášku na adresu poctari@biatlon.cz a na pořadatele 
uvedeného v propozicích s uvedením jména a příjmení, roku narození, klubu nebo státu, za 
který závodí. 
 
2.4 Výše startovného 
Pro soutěže ČP v letním biatlonu 2020 stanovil výbor ČSB tuto max. výši startovného: žactvo 
100 Kč osoba/závod, dorost a junioři 150 Kč, dospělí 200 Kč osoba/závod. Startovné za 
štafetu je stanoveno na 150 Kč za závod a štafetu. 
 
2.5 Hodnocení a ocenění 
Způsob hodnocení dosažených výsledků a závěrečné ocenění je ve smyslu Pravidel přílohy F 
a bodu 2 a 3 upravené těmito Pokyny v bodě 4. 
 
2.6 Finanční příspěvek za soutěže ČP v letním biatlonu 
V rozpočtu ČSB bude vyčleněna částka na oblast talentované mládeže v letním biatlonu ve 
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věku 14–21 let. Po ukončení sezóny bude rozdělena do soutěže jednotlivců a soutěže 
družstev. Finanční ohodnocení se nevztahuje na sportovce zařazené do SCM.  
Upřesnění bude provedeno do 1. ČP v LB. 
 
2.7 Nominační kritéria pro státní reprezentaci 
V případě účasti reprezentačního družstva v letním biatlonu na mezinárodních soutěžích 
budou nominační kritéria zveřejněna na www.biatlon.cz do 1. ČP v letním biatlonu. 
 
3. LIMITY PRO ÚČAST NA ZÁVODECH 
 
3.1 Limity pro účast na regionálních závodech, celostátních závodech a MČR 
 
Regionální závody 
V regionálních závodech ČP není účast omezena 
 
Kategorie Přípravka (M/W0) 
Regionální závody mohou být organizovány pro kategorii Přípravka M/W0. Jelikož tato                     
kategorie není uvedena v pravidlech ČSB, musí pořadatel zařazení kategorie do závodu 
uvést v propozicích soutěže. Jedná se o sportovce ročníků narození 2011 a 2012. Délka 
tratě a střelba je totožná s délkou tratí a střelbou kategorie M/W11. Zbraň, kterou pro 
závodníka trenér předá rozhodčímu, je položena na střelecké podložce společně se 
střeleckou oporou. Závodník provádí manipulaci se zbraní samostatně bez poskytnuté 
pomoci další osoby. Rozhodčí vrací zbraň po střelbě zpět trenérům.  
Pro závodníky nebude veden žebříček. 
 
Celostátní závody ČP 
Celostátní závody ČP jsou vypsány pro všechny kategorie od M/W11 (včetně). 
1. ČP je rozdělen na žactvo (Staré Město pod Landštejnem 26. – 27. 6.) a D+D (Bystřice pod                                   
Hostýnem 20. – 21. 6.). 2. ČP v Jilemnici bude společný pro všechny kategorie žactva a D+D. 
 
Kvalifikační kritéria pro 1. celostátní závod v sezóně 
Pro účast na prvním celostátním závodě v sezóně nemusí závodníci splnit žádná výkonnostní                         
kritéria. Uvedené ustanovení platí také pro závodníky účastnící se 2. ČP v Jilemnici, pokud se                             
neúčastnili 1. ČP. 
 
Postup na 2. celostátní závod ČP 

a) I. VT v biatlonu a letním biatlonu 
b) II. VT získaná v aktuální sezoně na celostátním ČP (získaná na prvním kole cel. ČP) 
c) bez kvalifikačního kritéria závodník, který se neúčastnil 1. ČP 

 
Postup na M ČR 

a) I. VT v biatlonu a letním biatlonu 
b) II. VT získaná v aktuální sezoně na celostátním ČP 

 
4. UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL, TECHNICKÁ OPATŘENÍ 
 
4.1 Příloha E doplnění článku 1.4.5 v kapitole 1.4 Vzduchové zbraně a střelivo 
Do přílohy E pravidel ČSB je doplněn nový článek 1.4.5 v tomto znění 
Vzduchovkové zbraně nesmí být upravovány žádnými zásahy v rozporu s dokumentací a 
technickými parametry výrobce zbraně. Nejvyšší přípustná úsťová energie střely při 
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maximálně naplněném zásobníku plynu je 8,5 J. 
4.2 Omezení použití typu zbraní v kategoriích žactva M/W0 a M/W11 
Závodníci kategorie M/W 0 a M/W 11 smějí používat při závodech všechny zbraně schválené 
ČSB vyjma modelu Steyr LGB. Protokoly schválených zbraní naleznete na stránce: 
http://www.biatlon.cz/osvazu/dokumenty/ . 
4.3 Schvalování vzduchových zbraní 
V souladu s pravidly příloha H, článek 2.3.1. je schvalováním nových typů zbraní pověřen 
Martin Novotný (ing.novotny@gmail.com). 
4.4 Příloha F Úprava článku 1.6.3 Doklady při prezenci. 
Při prezenci k závodům není třeba předkládat v případě přihlašování sportovců, členů ČSB, 
žádné doklady. Klub, který sportovce ke konkrétnímu závodu přihlásí, touto přihláškou potvrzuje 
a odpovídá za to, že ke každému přihlášenému sportovci disponuje ke dni podání přihlášky 
platným Členským průkazem, Licencí závodníka s potvrzenou příslušností ke klubu vč. event. 
povolení hostování, dokladem prokazujícím seznámení tohoto konkrétního závodníka se 
Směrnicí ČSB o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, členů ke sportu. 
Pořadatel soutěže je oprávněn vyzvat klub k prokázání splnění výše uvedené povinnosti tím, že 
oznámí provádění této kontroly v propozicích soutěže. V případě, že klub tuto povinnost nesplní, 
je soutěžní jury oprávněna zakázat danému sportovci, kterého se toto nesplnění povinnosti týká, 
start v konkrétním závodě. 
U nečlenů ČSB je vyžadován osobní doklad totožnosti, potvrzení o absolvované lékařské 
prohlídce, ev. čestné prohlášení o absolvování jednorázové lékařské prohlídky podle Vyhlášky o 
zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb ve znění pozdějších předpisů 
a písemné prohlášení o obeznámení se s pravidly biatlonu a bezpečném zacházení se zbraněmi. 
4.5 Příloha F Úprava článku 2.2.3  
Do konečného pořadí soutěže jednotlivců ČP se nebudou započítávat body z regionálních 
soutěží. Do prvního odstavce článku je vloženo slovo “celostátní”. 
Soutěž jednotlivců je základem všech soutěží ČP. Do konečného pořadí soutěže jednotlivců ČP 
v jednotlivých dílčích kategoriích jsou zařazení všichni sportovci, kteří byli klasifikování a 
hodnoceni alespoň v jednom celostátním závodě, zařazeném do soutěže ČP. 
4.6 Lékařské prohlídky 
Pro start na závodech v biatlonu je podmínkou lékařská prohlídka ne starší než jeden rok dle 
Zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. a Vyhlášky o zdravotní 
způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb ve znění pozdějších předpisů. 
Povinnosti členů ČSB vyplývající z uvedených právních předpisů stanovuje Směrnice ČSB o 
zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, členů ke sportu. 
4.7 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. 
4.8 Závod s hromadným startem 
Nasazování do ZHS 
Pro ZHS na 1. ČP v Bystřici pod Hostýnem bude nasazování do jednotlivých startovních 
rozběhů vycházet z losování podle tohoto pořadí kritérií: 

a) I. VT v biatlonu a letním biatlonu 
b) závodníci s II. VT a nižší kvalifikací a bez kvalifikace 

Pro ZHS na MČR bude nasazování do jednotlivých startovních rozběhů vycházet losování podle 
tohoto pořadí kritérií: 

a) I. VT v biatlonu a letním biatlonu 
b) z aktuálního pořadí v ČP jednotlivců.  
c) v případě startu reprezentanta ČR nebo zahraničního reprezentačního účastníka v 

biatlonu v kategoriích dorostu, juniorů nebo seniorů, který nemá dostatečné bodové 
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hodnocení, bude v ZHS nasazen v nejsilnější skupině své kategorie. O případné výjimce 
může rozhodnout TD. 

 
4.9 Závod štafet 
Závody štafet jsou vypsány pouze jako mistrovské závody, bez vlivu na žebříček jednotlivců i 
družstev. Pro účastníky štafet platí kvalifikační podmínky pro účast na M ČR. 
 
Žactvo 
Na MČR se uskuteční štafety podle kategorií a patřičných ustanovení pravidel ČSB. Pro start 
štafety na MČR musí být dodržena klubová příslušnost min. 2 z příslušného klubu + 1 z 
jiného klubu. Pro závod štafet spojeny kategorie M/W11 (v jakémkoliv složení počtu žáků a                           
žákyň kategorie 11) a dále M12-13, W12-13 a kategorie M14-15 a W14-15.  
Ostaršení se řídí – pravidly, přílohou F a článkem 2.2.1 odstavcem c). 
 
Kategorie  Trať  Střelba  TK 
M/W11  3x1km L  50 m 
M12-13  3x1km L  50 m 
W12-13  3x1km L  50 m 
M14-15  3x1km L  50 m 
W14-15  3x1km L  50 m 
 
Dorost a dospělí 
Na MČR se běží štafety podle specifikace délek tratí, úseků a kategorií uvedených v následující                             
tabulce. Pro start štafety na MČR musí být dodržena klubová příslušnost. 

Kategorie  Trať  Střelba  TK 
M16-19 2x3km LS  70m 
W16-19 2x3km LS  70m 
JM 2x3km LS  70m 
JW 2x3km LS  70m 
M (22+) 2x3km LS  70m 
W (22+) 2x3km LS  70m 

 
4.10 Příloha E Úprava článku 1.6 Tresty  
Za odložení zbraně do nesprávného místa ve stojanu po střelbě a za shození cizí zbraně ve 
stojanu při vyjímaní a ukládání vlastní zbraně je závodník potrestán za každý případ časovou 
přirážkou 30s. nebo 1 min., případně diskvalifikací, podle závažnosti provinění.  
4.11 Příloha G 
Úprava článku 2.4.2 I. Výkonnostní třída 
a. být pověřen reprezentací ČR v biatlonu (v jakékoliv věkové kategorii) 
b. vítěz celostátního závodu ČP 
c. dosáhnout minimálně 90 bodů po započtení výkonnostního koeficientu v některé individuální 
disciplíně Mistrovství ČR nebo celostátního závodu ČP. 
Úprava článku 2.4.3 II. Výkonnostní třída 
a. dosáhnout minimálně 80 bodů po započtení výkonnostního koeficientu v některé individuální 
disciplíně Mistrovství ČR nebo závodu ČP. 
bod b. je zrušen 
Úprava článku 2.4.4 III. Výkonnostní třída 
a. dosáhnout minimálně 70 bodů po započtení výkonnostního koeficientu v některé individuální 
disciplíně Mistrovství ČR nebo závodu ČP. 



bod b. je zrušen 
4.12 Ukládání zbraní do stojanů 
Ukládání zbraní do stojanů na svá startovní čísla je realizováno po první výměně. 
 
5. POKYNY PRO POŘADATELE A ROZHODČÍ 
5.1 Vyhlašování výsledků na soutěžích 
V závodech ČP pořadatel vyhlašuje první tři sportovce v každé kategorii. 
 
5.2 Rozhodčí 
Pořadatelé postupují podle Směrnice o rozhodčích a technických delegátech ČSB                   
(aktualizované od 9. 6. 2020) a podle platné Směrnice o stravném a jízdném. Pořadatelé jsou                             
povinni při pozvání rozhodčích na akci vypsat konkrétní podmínky, za jakých daný rozhodčí                         
bude pracovat (ubytování ano-ne, strava ano-ne, finanční odměna apod.). 
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 rozhodčí. 
Pokud se některý z delegovaných rozhodčích závodu nemůže zúčastnit, jeho náhradu je 
povinen zajistit klub, ze kterého jsou rozhodčí delegováni. 
 
 
6. TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 2020 
6.1 Regionální závody ČP v letním biatlonu, celostátní závody ČP a M ČR v letním                             
biatlonu 
Pořadatelé, místa konání a termíny jsou uvedeni na stránkách ČSB 
https://evidence.biatlon.cz.  
Podpora pro výpočty oblastních závodů: 
https://www.biatlon.cz/domaci/podpora-vypoctu-oblastnich-zavodu/ 
 
 
7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
Tyto „Pokyny pro soutěž Českého poháru v letním biatlonu v sezóně 2020" schválil, po 
projednání v Komisi letního biatlonu, výbor ČSB dne 9. 6. 2020. 

 

https://evidence.biatlon.cz/
https://www.biatlon.cz/domaci/podpora-vypoctu-oblastnich-zavodu/

