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SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR – ČP
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Charakteristika

Soutěž o Český pohár - ČP
je celosezónní soutěž jednotlivců a
sportovních družstev, prováděná samostatně v biatlonu - ČPB a letním
biatlonu - ČPLB. Uskutečňuje se ve všech věkových kategoriích ve
smyslu pravidel. Jejím obsahem jsou stanovené závody ve třech
výkonnostních úrovních: regionální (krajské), celostátní a Mistrovství ČR.
Výkony dosažené na jednotlivých úrovních mají rozdílné bodové
hodnocení dosaženého výkonu. Všechny závody, zařazené do programu
ČP, se uskutečňují podle platných „Pravidel biatlonu“ a jejich případných
úprav a doplňků. Vlastní obsah (= zařazené závody - disciplíny,
kategorie) a organizační zabezpečení celé soutěže, samostatně pro
každou sezónu, je zveřejňován každoročně v „Pokynech pro ČPB resp.
ČPLB“.
1.2.

Poslání

Úkolem ČPB a ČPLB je vytvářet kvalitní podmínky pro sportovní vyžití
členů ČSB, celosezónní sledování a ověřování sportovní výkonnosti
jednotlivých sportovců, sportovních družstev a klubů, napomáhat
vyhledávání talentovaných sportovců. V závodech ČP je možno splnit
technické limity pro zařazení sportovců do jednotlivých stupňů sportovní
klasifikace.
1.3.

Členění

Soutěže Českého poháru se uskutečňují jako:
a. soutěž jednotlivců v jednotlivých dílčích věkových kategoriích,
b. soutěž pětičlenných sportovních družstev klubu v jednotlivých
základních kategoriích:
- kategorie žáků
- kategorie dorostu + junioři
- kategorie dospělých,
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Vyhlašovatel soutěže, její řízení a vyhodnocování

Vyhlašovatelem soutěží ČP je výbor ČSB. Řízení soutěží ČP
zabezpečuje sportovně technická komise výboru ČSB. Výbor ČSB
pověřuje k
zajištění evidence, zpracování výsledků a vyhodnocení
soutěží výpočetní skupinu. Výpočetní skupina eviduje základní kmen
účastníků, sportovní družstva a kluby, soutěž průběžně sleduje a
vyhodnocuje, stanoveným způsobem zveřejňuje dosažené výsledky a
informuje sekretariát ČSB. Souhrnné vyhodnocení průběhu jednotlivých
soutěží ČP provádí sportovně technická komise.
1.5.

Účast

Podmínky pro start v jednotlivých stupních závodů ČP (regionálnícelostátní-mistrovství ČR) jsou stanovovány každoročně, samostatně pro
biatlon a letní biatlon a zveřejňovány ve vydávaných „Pokynech“.
1.6.

Přihlášky a prezence

1.6.1.
Základní přihlášku do komplexu soutěží ČP v jednotlivých formách
biatlonu, podávají kluby v daném termínu formou stanovenou v
příslušných „Pokynech“. Přihláška je souhrnná pro soutěž jednotlivců i
sportovních družstev. Provádí se samostatně pro každou sezónu ČP v
biatlonu i letním biatlonu. Počet sportovců, který klub uvede na přihlášce,
není omezen. Pro každého sportovce klub uvede: kategorii, zařazení do
sportovního družstva (A, B, C), eventuální zařazení do SCM, TM a pod.
U akademických sportovců jejich university nebo VŠ. U hostujících
sportovců nastaví také jejich klub, ve kterém v dané sezóně hostují.
Zároveň klub provede kontrolu dalších údajů sportovce a změny nebo
opravy vyřeší se sekretariátem ČSB a výpočetní skupinou.
1.6.2.
Přihlášení na jednotlivé závody se uskutečňuje v Centrální evidenci
biatlonu. Při přihlašování je nutné respektovat termíny stanovené
v propozicích soutěže. Zpravidla se přihlašování uskutečňuje v pondělí
před závody do 24:00 hod. Do této přihlášky se všechny údaje uvedou
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tak, aby přihláška pořadateli poskytovala co nejvěrnější obraz o skutečně
předpokládaném počtu účastnících se závodníků.
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 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.
1.7.

„Pokyny“ pro ČP

Výbor ČSB vydává každoročně samostatné „Pokyny pro soutěž Českého
poháru v biatlonu a „Pokyny pro soutěž Českého poháru v letním
biatlonu“ pro příslušnou sezónu a tím také tuto soutěž vyhlašuje. V textu
pravidel a jiných dokumentů jsou zpravidla uváděny jen jako „Pokyny“.
Tyto „Pokyny“ jsou oficiálním upřesňujícím dokumentem ČSB pro
přípravu a provedení jednotlivých soutěží ČP.
Obsahují:
- eventuální doplňky, úpravy a výjimky z platných pravidel, které
budou v průběhu soutěže uplatňovány,
- termín podání přihlášek do soutěže,
- jméno stanoveného ředitele soutěží (RD),
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podmínky pro účast v závodech ČP na jednotlivých úrovních,
informace k termínové listině, zařazených do komplexu soutěže,
max. možnou výši startovného, přičemž výše startovného u
jednotlivých akcí bude uvedena v propozicích těchto akcí,
případná další nutná návěstí a upozornění.

V „Pokynech“ nejsou uváděny údaje, které jsou obsaženy v pravidlech a
v přílohách.

2. HODNOCENÍ
2.1.

Všeobecné zásady

Základem hodnocení všech soutěží ČP je bodové ohodnocení
dosaženého výkonu (konečného výsledku) jednotlivce. Výše bodové
hodnoty jednotlivého výkonu je závislá na kvalitě sportovního výkonu a
výkonnostním koeficientu závodu, ve kterém byl dosažen. Základní
bodová hodnota dosaženého výsledku se vypočítává vždy na výsledek
vítěze každé dílčí věkové kategorie, ve které bylo výkonu dosaženo.
Na základě stanoveného počtu započitatelných závodů a součtu bodů
dosažených v nich je zpracován výsledek každého jednotlivce. Velikost
tohoto součtu stanoví pořadí v soutěži jednotlivců. Součet bodů,
dosažený stanoveným počtem nejlepších jednotlivců klubu v jednotlivých
základních věkových kategoriích (žactvo-dorost-dospělí), dává výsledek
a pořadí družstva. Všechna tato hodnocení jsou prováděna samostatně
pro soutěž ČP v biatlonu a v letním biatlonu.
2.2.
2.2.1.

Soutěž jednotlivců
Kategorie, věkové výjimky, příslušnost

a) Soutěž ČP v biatlonu se uskuteční ve všech kategoriích ve smyslu
Pravidel, kromě kategorií M11, W11.
b) Soutěž ČP LB se uskuteční ve všech kategoriích ve smyslu Pravidel,.
c) Ostaršení je možné, a to max. o jeden rok v dorosteneckých a
juniorské kategorii do příslušné vyšší věkové kategorie na základě
žádosti, předložené do 20.11. v případě biatlonu a 20.3. v případě LB
předsedovi STK, který rozhodne o žádosti. STK bude o rozhodnutí
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informovat předkladatele žádosti a výpočetní skupinu. U závodníků
mladších 18 let musí žádost obsahovat souhlas rodičů a vyjádření
lékaře. Formulář naleznete na www.biatlon.cz. Jestliže je v zájmu
reprezentace ČR ostaršení o více let, je nutno výše uvedené
podmínky doplnit vyjádřením příslušného trenéra RD.
Pro štafetové závody MČR je možné ostaršit jednorázově závodníka,
splňujícího podmínky startu na MČR bez výše uvedených náležitostí,
v rámci jakékoliv kategorie žactva a jakékoliv kategorie od M/W 16.
Sportovci veteránských kategorií startují ve své věkové kategorii.
Pokud chtějí být přeřazeni do mladší věkové seniorské kategorie,
musí být tato kategorie uvedena v Centrální evidenci členů biatlonu.
K volbě kategorie musí dojít nejpozději před prvním závodem.
Sportovec zařazený do nižší věkové kategorie než dle věku si
nepřenáší VT.
Jestliže se na závodě ČP ve veteránských kategoriích M36, W31
resp. M46, W41 nesejdou minimálně 3 závodníci, může být jejich
kategorie sloučena s kategorií M/W, resp. s mladší veteránskou.
Závodníkům se v případě střídavého startu (dle bodu e) započtou
body v kategorii, v níž je přihlášen do soutěže ČP.
Jestliže se na regionálních závodech uskuteční závod různých
kategorií shodného pohlaví na stejných tratích a se stejným počtem
střeleb, je možno tyto kategorie sloučit pro vyhodnocení tohoto
závodu.
Sportovci zařazení do SCM, podpory Talentované mládeže a žáci
sportovních tříd budou mít u příslušnosti uvedenu poznámku „SCM“,
„TM“, „ST“.

2.2.2.
V případě účasti zahraničních sportovců na těchto akcích bude
vyhlašováno pořadí, jaké v tomto závodě a příslušné kategorii bylo
dosaženo. Bodová hodnota pro soutěž ČP bude vypočtena z výkonu
nejlépe umístněného českého sportovce kategorie. Pokud tato situace
nastane při M ČR, je vyhlášeno pořadí dosažené v závodě a Mistrem ČR
je vyhlášen nejlépe umístěný český závodník. Na jeho výkon jsou
vypočteny body ČP.
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2.2.3.
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
závodě, zařazeném do soutěže ČP.
Závody ČP jsou otevřeny i nečlenům ČSB, avšak bez nároku na
hodnocení v soutěži ČP.
2.2.4.

Zjištěný doping sportovce.

Při zjištěném dopingu sportovce rozhodne výbor ČSB o potrestání
provinivšího se sportovce přesně podle Směrnice čl. 9 “Automatické
anulování výsledků jednotlivce“ a čl. 10 „Postih pro jednotlivce“,
disciplinárního řádu ČSB a stanov ČSB. Tento postih se promítne i do
soutěže sportovních družstev tak, jako by sportovec nestartoval.
Proti rozhodnutí má sportovec právo odvolání a dovolání dle čl. 13
Směrnice.
2.2.5.
Výsledky, dosažené jednotlivými sportovci jsou převáděny na bodovou
hodnotu. Její výše je ovlivněna procentním vyjádřením výkonu daného
sportovce vzhledem k výkonu vítěze příslušné kategorie v disciplině a
stanoveným výkonnostním koeficientem - VK. Pro výpočet konkrétního
výsledku jednotlivce použijeme následující vzorec:
Body závodníka =

2 x čas vítěze – čas závodníka

x 100 x VK

čas vítěze
Čas vítěze v každé disciplíně a kategorií má tedy hodnotu 100 x VK.
Body dalších sportovců závisí na jejich časové ztrátě vzhledem k času
vítěze.
2.2.6.
Výkonnostní koeficienty - VK jsou stanoveny pro jednotlivé závody podle
jejich výkonnostní úrovně a mají orientačně následující hodnotu:
a) mistrovství ČR: 1,0
b) celostátní závody: 1,0, v případě malého počtu účastníků se snižuje,
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1. regionální závody: VK = 0,69 - 0,91 podle počtu účastníků a jejich
výkonnostní kvality - viz tabulka:
Regionální závody
VK

Maximum
bodů

M
ČR

Celostátní
závody *

Počet startujících
4 a více

2-3

1

minimálně s
1,0

100

vítěz

1,0

100

0,91

91

1x I.VT

0,87

87

1x II.VT

1x I.VT

0,83

83

1x III.VT

1x II.VT

0,78

78

bez VT

1x III.VT

0,74

74

0,69

69

vítěz

bez VT
bez
VT

klasifikován
* Pokud v celostátním závodě nebudou klasifikováni nejméně tři
sportovci, bude jejich bodové hodnocení provedeno podle tabulky pro
regionální závody.
2.2.7.
Do konečného hodnocení se započítávají výsledky dosažené ve
stanovených závodech v době od prvního závodu sezony v termínové
listině do konání posledního celostátního závodu ČP v příslušné
kategorii.
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2.2.8.
Počet započítaných výsledků do konečného hodnocení soutěže
jednotlivců se vypočítává z počtu celostátních individuálních závodů ČP
včetně M ČR v dané sezóně. V konečném hodnocení je započteno 50 %
z počtu uskutečněných závodů plus 1.
2.2.9.
V případě, že v době konání některé celostátní soutěže nebo M ČR jsou
někteří sportovci pověřeni státní reprezentaci, mohou se jim započíst do
konečného bodového součtu body za výsledky, kterých dosáhli v těchto
reprezentačních závodech a to tak, že bodová hodnota se vypočítává z
výkonu nejúspěšnějšího českého reprezentanta. Reprezentant,
nestartující při ZOH, MS, ME a SP z důvodů stanovené kvóty
startujících, získává stejný počet bodů jako poslední bodující český
reprezentant. Týká se kategorií seniorů, juniorů a dorostu.
2.3.

Soutěž družstev

2.3.1.
Družstva se vytvářejí v rámci klubů ze sportovců stejné základní věkové
kategorie (žactvo, dorost + junioři, dospělí). Do výsledku družstva se v
každém závodě započítávají bodové hodnoty pěti nejlépe bodově
hodnocených sportovců v soutěži jednotlivců příslušných kategorií. V
soutěži dospělých, kam jsou započítávány kategorie M, M36, M46 W,
W31, W41, se do výsledku započítávají maximálně 2 závodníci
veteránské kategorie.
V letním biatlonu – pro výpočet bodů do soutěže kategorie dospělých se
použijí přepočítané výsledky pro sloučenou kategorii seniorů a veteránů.
Do soutěže družstev se započítávají bodové hodnoty získané na
celostátních závodech a na mistrovství ČR a na mezinárodních
závodech v kategoriích dorostu a juniorů.
2.3.2.
Do konečného bodového výsledku družstev je započítáván plný počet
započitatelných závodů mínus jeden.
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3. TITULY, CENY
1.
Vítěz soutěže jednotlivců ČP v jednotlivých dílčích kategoriích získává
titul „Vítěz Českého poháru v biatlonu, resp. letním biatlonu“ s uvedením
roku a kategorie, diplom nebo malý pohár.
2.
Vítěz soutěže družstev ČP v jednotlivých základních kategoriích získává
titul „Vítěz Českého poháru v biatlonu, resp. letním biatlonu“, s uvedením
roku a kategorie (žactvo-dorost+junioři-dospělí), diplom a malý pohár.
3.
Pokud budou v příslušné závodní sezóně udělována případná další
ocenění, bude toto zveřejněno v „Pokynech“.
4.
Vyhlášení konečných výsledků jednotlivých soutěží Českého poháru se
zpravidla uskutečňuje v rámci posledního závodu soutěže nebo při jiné
slavnostní příležitosti.

4. MISTROVSTVÍ ČR - MČR
4.1.

Všeobecně

Mistrovství ČR je nedílnou součástí soutěží ČP, od ostatních závodů ČP
se liší následujícím:
4.2.

Účast, kategorie

Mistrovství ČR mají právo se zúčastnit sportovci, řádní členové ČSB,
splňující některé kvalifikační kritérium uvedené v „Pokynech“.
4.3.
Účast zahraničních sportovců na MČR je řešena článkem 2.2.2 této
přílohy.
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Ustanovení pro štafetový závod

Ve štafetovém závodě startují klubové štafety, které mohou být doplněny
max. o jednoho člena s jinou klubovou příslušností. Jiné složení štafet
ani štafety mimo soutěž nejsou povoleny. Počet štafet může být omezen
na jednu klubovou štafetu.
4.5.

Vyhlášení „Mistrů ČR“

Mistři ČR budou vyhlášení ve všech dílčích věkových kategoriích a
disciplínách, zařazených do programu M ČR, pokud v nich startovalo
nejméně pět českých sportovců nebo tři štafety.

5. USTANOVENÍ PRO POŘADATELSTVÍ A ORGANIZACI
ZÁVODU ČP
5.1.
Pořadatelem všech soutěží ČP je Český svaz biatlonu. Technické
provedení akce zabezpečují pověřené kluby biatlonu. Termínová listina u
závodů zařazených v příslušném roce do komplexu soutěží ČP je
uveřejněna v Centrální evidenci biatlonu.
5.2.
Kluby mající zájem a podmínky pro uspořádání závodu a jeho zařazení
do komplexu některé soutěže ČP, předloží svou žádost:
a. pro pořadatelství M ČR a celostátních závodů:
- v biatlonu do 30. května,
- v letním biatlonu do 30. června, vždy na sekretariát ČSB,
b. pro pořadatelství regionálních závodů:
- v biatlonu do 15. listopadu,
- v letním biatlonu 15. března, řídícímu soutěže.
5.3.
Žádosti o pořadatelství akcí musí obsahovat: termín, místo a název
akce, předpokládané disciplíny a kategorie, jméno a adresu
organizátora, u kterého bude možno získat další informace. U
regionálních akcí dále jméno technického delegáta (po jeho souhlasu s
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účasti) a druh zbraně, pokud i kategorie dorostu a dospělých by měla
soutěžit se vzduchovkou.
Technický delegát nesmí být členem pořádajícího klubu.
5.3.1.
V případě odvolání některého závodu musí být o této skutečnosti podána
informace přihlášeným klubům, řediteli soutěží (RD) a na sekretariát
ČSB nejpozději tři dny před konáním, a to telefonicky, nebo elektronickou
poštou na adresu uvedenou v přihlášce. Při změně místa konání musí
být tato informace sdělena přihlášeným klubům, řediteli soutěží a na
sekretariát ČSB pět dnů před jejím konáním. Změna termínu, stejně jako
odvolání či změna místa konání akce bude rovněž zveřejněna na
webové stránce ČSB a zaslána emailem z webu evidence registrovaným
klubům.
5.4.
Pořadatelé jednotlivých závodů ČP - celostátních i regionálních jsou
povinni do 48 hod. po jejich ukončeni dodat výsledky závodů v
elektronické podobě výpočetní skupině.
Všechny závody je nutno počítat prostřednictvím centrálně
distribuovaného programu na výpočet výsledků.
Pořadatel regionálních závodů je povinen pro výpočet použít aktuální
kmen závodníků.
Informace a výpočetní program jsou k dispozici na https://
www.biatlon.cz/domaci/podpora-vypoctu-oblastnich-zavodu/.
5.4.1.
V případě nedodržení podmínek uvedených v bodě 5.4 a nepředložení
vyúčtování akce ve stanoveném termínu nebude pořadateli akce
vyplacen výborem ČSB stanovený finanční příspěvek za uspořádání
akce a v následující sezóně nebude tento závod zařazen do seriálu
soutěží ČP.
5.5.
Termínová listina závodů ČP, případná změna místa nebo termínu jejich
konání, jednotlivé výsledky, průběžné žebříčky ČP jednotlivců a družstev
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budou zveřejňovány na webové stránce ČSB www.biatlon.cz a
evidence.biatlon.cz., která bude týdně obměňována a doplňována.
5.5.1.
Všechny propozice Regionálních závodů, Českých pohárů a Mistrovství
budou zveřejňovány na webové stránce Centrální evidence ČSB:
evidence.biatlon.cz. Propozice regionálních závodů ČP schvalují
techničtí delegáti těchto závodů, jejichž seznam je zveřejněn na
www.biatlon.cz. Propozice musí být doručeny TD ke schválení nejpozději
4 týdny před konáním akce. Pořadatelé jednotlivých regionálních závodů
zveřejní schválené propozice u příslušného závodu na stránce Centrální
evidence ČSB (evidence.biatlon.cz) a to nejpozději 3 týdny před
konáním akce.
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