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SPORTOVNÍ  KLASIFIKACE  V BIATLONU 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1.
Sportovní klasifikace biatlonu je soubor výkonnostních podmínek 
hodnotících sportovní výkonnost sportovců v individuálních disciplínách 
biatlonu a letního biatlonu. Je využívána k vyhodnocování, řízení a 
motivování sportovní činnosti.   

1.2.
Úroveň sportovní výkonnosti je hodnocena zařazením sportovců do 
klasifikačních výkonnostních tříd - VT. Do výkonnostních tříd se sportovci 
zařazuji samostatně pro biatlon a letní biatlon. Stanovené podmínky platí 
souhrnně pro biatlon i letní biatlon. 

1.3.
Vyhlašovatelem Sportovní klasifikace v biatlonu je výbor Českého svazu 
biatlonu 

2. PODMÍNKY  PRO  ZAŘAZENÍ  DO  VÝKONNOSTNÍCH  
TŘÍD 

2.1.
Na základě prokázané výkonnosti jsou sportovci zařazování do: 
a. mistrovské výkonnostní třídy – MVT (mimo žákovské kategorie) 
b. I. výkonnostní třídy - I.VT (všechny kategorie) 
c. II. výkonnostní třídy - II.VT (všechny kategorie) 
d. III. výkonnostní třídy - III.VT (všechny kategorie) 

2.2.
Platnost zařazení do výkonnostní třídy je časově omezena - platí od data 
splnění stanoveného výkonu do konce následující závodní sezóny. Pro 
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znovu zařazení (obnovení) do VT musí sportovec dosáhnout opět 
stanoveného výkonu. 

2.3.
Sportovci se zařazují vždy do nejvyššího stupně VT, ve které splnili 
stanovený výkon, bez rozdílu disciplíny, ve které byl výkon dosažen. Při 
přechodu do vyšší věkové kategorie se zařazení do VT nemění. 

2.4.
Pro zařazení do jednotlivých stupňů VT je nutno dosáhnout některý ze 
stanovených výkonů. 

2.4.1.

Mistrovská výkonnostní třída – MVT 
a. být pověřen reprezentaci ČR na Zimních olympijských hrách nebo 

na Mistrovství světa, Mistrovství světa juniorů a Světovém poháru, 
b. vítěz v některé individuální disciplíně na Mistrovství ČR, 
c. vítěz nebo závodník umístěný v konečném pořadí soutěže 

jednotlivců ČP (celostátním žebříčku) se ziskem minimálně 95% z 
možných dosažitelných bodů. 

2.4.2.

I. Výkonnostní třída - I.VT 
a. být pověřen reprezentací ČR na IBU Cupu, ME (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. 

2.4.3.

II. Výkonnostní třída - II.VT 
a. dosáhnout minimálně 80 bodů po započtení výkonnostního 

koeficientu v některé individuální disciplíně Mistrovství ČR nebo 
závodu ČP. 
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2.4.4.

III. Výkonnostní třída - III.VT 
a. dosáhnout minimálně 70 bodů po započtení výkonnostního 

koeficientu v některé individuální disciplíně Mistrovství ČR nebo 
závodu ČP.  

2.5.
Výkonnostní podmínky pro zařazení do výkonnostní třídy za individuální 
výkon lze splnit jen v závodech, uvedených v celostátním sportovním 
kalendáři ČSB v biatlonu nebo letním biatlonu za předpokladu, že v 
dotyčné kategorií a disciplíně byli klasifikováni nejméně tři sportovci. 

2.6.
V případě těhotenství může být na základě žádosti sportovkyně platnost 
příslušné VT prodloužena, avšak nejdéle o 1 rok. 

3. EVIDENCE  A  POTVRZOVÁNÍ  ZAŘAZENÍ  DO  VT 
Centrální evidence sportovců, zařazených do jednotlivých výkonnostních 
tříd je vedena v Centrální evidenci ČSB.  
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