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Pravidla IBU platná od
20. 6. 2021 - česká verze
s vyznačenými změnami
- bez jazykových
korektur. Platnost pro ČSB
od 1. 12. 2021
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MEZINÁRODNÍ BIATLONOVÁ UNIE

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
A ZÁVODŮ
Pravidla IBU pro soutěže a závody byla přijata Kongresem 1998 a doplněna
Kongresy v letech 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016,
2018, 2019 a 2020.
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PRINCIPY A BAREVNÉ OZNAČENÍ

Čl. 3.1.2.2
Čl. 3.4.3.2
Čl. 3.7 - 8.1.1
Čl. 15.5

Čl. 3.2 - 3.3.1.1
Čl. 3.4.4.2
Čl. 8.3.1 - 9.4.1.1

b. Následující články těchto Pravidel soutěží a závodů IBU mohou být
měněny, rušeny nebo přidávány Exekutivou IBU, na návrh Technické
komise (ale podléhají Kongresu, který má nejvyšší autoritu pro rušení
takovýchto článků podle Stanov čl. 12.2.6) – označení v anglické originální
verzi pravidel IBU žlutá:
Čl. 1.4 - 1.4.14
Čl. 2.2 - 2.3.6
Čl. 3.1.2.3
Čl. 3.4.2.5 - 3.4.3.1
Čl. 3.6 		
Čl. 12.6.1.2 - 12.6.1.5
Čl. 15.2 - 15.4
Čl. 17.3.1 - 17.5.4

Čl. 1.5.1 & 1.5.2
Čl. 2.5 - 2.7.6
Čl. 3.1.2.4
Čl. 3.4.4.1
Čl. 8.2 - 8.2.3
Čl. 12.6.2.2 - 13.3
Čl. 15.6.3 - 15.9.7
Čl. 18.4 - 18.6.3
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Čl. 1.6 - 1.6.1.2
Čl. 3.1 - 3.1.2.1
Čl. 3.3.2 - 3.4.2.1
Čl. 3.4.4.3
Čl. 9.4.2 - 12.2.3
Čl. 13.4.1 - 14.2.3
Čl. 16.3 - 16.9

c. Všechny články těchto Pravidel soutěží a závodů IBU, které nejsou
uvedeny pod bodem (a) nebo (b) výše jsou ‘vyhrazená pravidla’ (jak je
tento výraz definován ve Stanovách), a mohou být měněny, rušeny nebo
přidávány pouze Kongresem, na návrh Exekutivy IBU nebo členských NF
podle čl. 13.2.5 Stanov – označení v anglické originální verzi pravidel IBU
červená

Kapitola 1

Obecná ustanovení

4

Kapitola 3

Prostor závodiště a jeho vybavení

38

Kapitola 2
Kapitola 4
Kapitola 5
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Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9

Organizační autority a jejich jmenování
Výzbroj a oblečení pro závod
Trénink a nástřel

Ustanovení pro start

Ustanovení pro běh na lyžích
Ustanovení pro střelbu

Cíl, celkový čas a výsledky

Kapitola 10 Protesty

Kapitola 11 Tresty a disciplinární opatření pro soutěže a závody
Kapitola 12 Mistrovství světa - pravidla soutěže
Kapitola 13 Zimní olympijské hry

Kapitola 14 Regionální a kontinentální soutěže - pravidla
Kapitola 15 Světový pohár - pravidla soutěže
Kapitola 16 IBU cup - pravidla soutěže

Kapitola 17 Otevřené mistrovství evropy
Kapitola 18 IBU cup juniorů

Kapitola 19 Vstoupení v platnost

Kapitola 20 Seznam použitých zkratek

3

VERZE 2021

OBSAH

a. Následující články těchto Pravidel soutěží a závodů IBU jsou Technická
pravidla (jak je tento výraz definován ve Stanovách) a proto mohou být
měněny, rušeny nebo přidávány Technickou komisí bez postoupení
žádnému jinému orgánu (ale podléhají Kongresu, který má nejvyšší
autoritu pro rušení takovýchto článků podle Stanov čl. 12.2.6) – označení
v anglické originální verzi pravidel IBU zelená:
Čl. 1.6.2 - 1.9.3
Čl. 3.4.2.2 - 3.4.2.4
Čl. 3.4.4.4 - 3.5.6
Čl. 12.3 - 12.5.2

2

VERZE 2021

31
51
54
57
63
66
73
78
79
84
91
94
96

107
113
115
118
119

03 I

MEZINÁRODNÍ BIATLONOVÁ UNIE

03 I PRAVIDLA SOUTĚŽÍ A ZÁVODŮ

Použití pravidel

Tato pravidla musí být použita při všech závodech IBU. Při ZOH musí být tato
pravidla použita, pokud MOV neurčí jinak. Při jiných mezinárodních soutěžích
(jak je definováno ve Stanovách IBU) budou tato pravidla použita s výjimkou
změn, které musí být schváleny IBU, a budou specifikovány v propozicích.
1.2

Soutěže IBU a IBU-autorizované soutěže

Jakákoliv mezinárodní soutěž v biatlonu, na kterou jsou pozváni nebo na
kterou projeví zájem o účast/účastní se sportovci více než dvou členských
federací IBU, musí být předem písemně u IBU schválena na základě
požadavku dané členské národní federace.
1.3
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Kategorie závodníků

Závodní sezóna IBU probíhá od 1. listopadu do 31. října. Věkové kategorie
pro celou závodní sezónu IBU vychází z věku závodníka v kalendářním roce.
Pro soutěže pořádané IBU jsou stanoveny následující kategorie: muži/ženy;
junioři/juniorky a dorostenci/dorostenky.
VĚKOVÁ KATEGORIE IBU

ROK NAROZENÍ OPRÁVNĚNÉHO
ZÁVODNÍKA

Sezóna

Muži/ženy

Junioři/Juniorky

Dorostenci/
dorostenky

01.11.2020-31.10.2021

1998 a starší

1999, 2000, 2001

2002-2005

01.11.2021-31.10.2022

1999 a starší

2000, 2001, 2002

2003-2006

01.11.2022-31.10.2023

2000 a starší

2001, 2002, 2003

2004-2007

1.3.1 Start v odlišných věkových kategoriích

Junioři/Juniorky a Dorostenci/dorostenky mohou startovat také ve vyšších
věkových kategoriích. Avšak při jedné soutěži mohou startovat jenom v jedné
a té samé věkové kategorii ve vytrvalostním závodě, sprintu a stíhacím závodě.
Mimoto sportovci se mohou účastnit jenom jedné štafety (věkové kategorie) v
rámci jedné soutěže.

1.4

Druhy soutěží

Pro soutěže IBU jsou schváleny následující druhy závodů:
1.4.1 Muži

a. 20 km vytrvalostní závod
b. 10 km sprint
c.

12,5 km stíhací závod

d. 4 x 7,5 km štafeta

e. 15 km hromadný závod
f.

4,5 km supersprint kvalifikace / 7,5 km supersprint finále (pro kvalifikaci
supersprintu se použijí pravidla sprintu a pro supersprint finále se použijí
pravidla hromadného závodu, pokud neexistují specifická pravidla pro
supersprint)

g. 15 km zkrácený vytrvalostní závod s přirážkou 45 sec za nezasažený terč
(bude použit pouze v případě mimořádného počasí/sněhových podmínek
nebo v zájmu zvládnutelného soutěžního programu; kde nejsou uvedena
specifická pravidla pro zkrácený vytrvalostní závod použijí se pravidla
vytrvalostního závodu a získané body jsou započítány v hodnocení
disciplíny vytrvalostního závodu)
h. 15.0 km hromadný závod 60 (se 60 sportovci; kde nejsou uvedena
specifická pravidla pro hromadný závod 60, použijí se pravidla pro
hromadný závod a získané body jsou započítány v hodnocení disciplíny
hromadného závodu).
1.4.2 Ženy

a. 15 km vytrvalostní závod
b. 7,5 km sprint
c.

10 km stíhací závod

d. 4 x 6 km štafeta

e. 12,5 km hromadný závod
f.
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(Seznam věkových skupin pro kategorie závodníků je dostupný ke stažení na
webových stránkách IBU www.biathlonworld.com).

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1

4
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4,5 km supersprint kvalifikace / 7,5 km supersprint finále (pro kvalifikaci
supersprintu se použijí pravidla sprintu a pro supersprint finále se použijí

MEZINÁRODNÍ BIATLONOVÁ UNIE

03 I PRAVIDLA SOUTĚŽÍ A ZÁVODŮ

03 I

6

VERZE 2021

pravidla hromadného závodu, pokud neexistují specifická pravidla pro
supersprint)

g. 12.5 km zkrácený vytrvalostní závod s přirážkou 45 sec za nezasažený terč
(bude použit pouze v případě mimořádného počasí/sněhových podmínek
nebo v zájmu zvládnutelného soutěžního programu; kde nejsou uvedena
specifická pravidla pro zkrácený vytrvalostní závod použijí se pravidla
vytrvalostního závodu a získané body jsou započítány v hodnocení
disciplíny vytrvalostního závodu)
h. 12.0 km hromadný závod 60 (se 60 sportovci; kde nejsou uvedena
specifická pravidla pro hromadný závod 60, použijí se pravidla pro
hromadný závod a získané body jsou započítány v hodnocení disciplíny
hromadného závodu).
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hromadný závod a získané body jsou započítány v hodnocení disciplíny
hromadného závodu).

1.4.5 Juniorky

a. 12,5 km vytrvalostní závod
b. 7,5 km sprint
c.

10 km stíhací závod

d. 4 x 6 km štafeta

e. 10 km hromadný závod
f.

1.4.3 Muži a ženy / smíšená štafeta

a. Mix štafeta: 2 x 6 km ženy + 2 x 6 km muži

03 I

4,5 km supersprint kvalifikace / 7,5 km supersprint finále (pro kvalifikaci
supersprintu se použijí pravidla sprintu a pro supersprint finále se použijí
pravidla hromadného závodu, pokud neexistují specifická pravidla pro
supersprint)

nebo

g. 9 km hromadný závod 60 (se 60 sportovci; kde nejsou uvedena specifická
pravidla pro hromadný závod 60, použijí se pravidla pro hromadný závod a
získané body jsou započítány v hodnocení disciplíny hromadného závodu).

b. Single mix št.: 6 km muži + 7,5 km ženy (bude použit pouze okruh 1,5 km)

a. Mix štafeta: 2 x 6 km juniorky + 2 x 6 km junioři

b. Single mix št.: 6 km ženy + 7,5 km muži (bude použit pouze okruh 1,5 km)
a. Mix štafeta: 2 x 7,5 km muži + 2 x 7,5 km ženy

1.4.4 Junioři

a. 15 km vytrvalostní závod
b. 10 km sprint
c.

12,5 km stíhací závod

d. 4 x 7,5 km štafeta

e. 12,5 km hromadný závod
f.

4,5 km supersprint kvalifikace / 7,5 km supersprint finále (pro kvalifikaci
supersprintu se použijí pravidla sprintu a pro supersprint finále se použijí
pravidla hromadného závodu, pokud neexistují specifická pravidla pro
supersprint)

g. 12.0 km hromadný závod 60 (se 60 sportovci; kde nejsou uvedena
specifická pravidla pro hromadný závod 60, použijí se pravidla pro

1.4.6 Junioři a juniorky / smíšená štafeta

b. Single mix št.: 6 km juniorky + 7,5 km junioři (bude použit pouze okruh 1,5
km)
nebo

a. Mix štafeta: 2 x 7,5 km junioři + 2 x 7,5 km juniorky

b. Single mix št.: 6 km junioři + 7,5 km juniorky (bude použit pouze okruh 1,5
km)
1.4.7 Dorostenci

a. 12,5 km vytrvalostní závod (přirážka 45 sec)
b. 7,5 km sprint
c.

10 km stíhací závod

d. 3 x 7,5 km štafeta

e. 10 km hromadný závod
f.
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4,5 km supersprint kvalifikace / 7,5 km supersprint finále (pro kvalifikaci
supersprintu se použijí pravidla sprintu a pro supersprint finále se použijí
pravidla hromadného závodu, pokud neexistují specifická pravidla pro
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supersprint)

g. 12.0 km hromadný závod 60 (se 60 sportovci; kde nejsou uvedena
specifická pravidla pro hromadný závod 60, použijí se pravidla pro
hromadný závod a získané body jsou započítány v hodnocení disciplíny
hromadného závodu).
1.4.8 Dorostenky

a. 10 km vytrvalostní závod (přirážka 45 sec)
b. 6 km sprint
c.
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7,5 km stíhací závod

d. 3 x 6 km štafeta
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Sloupec 1:
Sloupec 2:
Sloupec 3:
Sloupec 4:
Sloupec 5:
Sloupec 6:
Sloupec 7:
Sloupec 8:

e. 7,5 km hromadný závod
f.

4,5 km supersprint kvalifikace / 7,5 km supersprint finále (pro kvalifikaci
supersprintu se použijí pravidla sprintu a pro supersprint finále se použijí
pravidla hromadného závodu, pokud neexistují specifická pravidla pro
supersprint)

g. 9 km hromadný závod 60 (se 60 sportovci; kde nejsou uvedena specifická
pravidla pro hromadný závod 60, použijí se pravidla pro hromadný závod a
získané body jsou započítány v hodnocení disciplíny hromadného závodu).
1.4.9 Dorostenci a dorostenky / smíšená štafeta

a. Mix štafeta: 2 x 6 km dorostenky + 2 x 6 km dorostenci

b. Single mix št.: 6 km dorostenky + 7,5 km dorostenci (bude použit pouze
okruh 1,5 km)
nebo

a. Mix štafeta: 2 x 7,5 km dorostenci + 2 x 7,5 km dorostenky

b. Single mix št.: 6 km dorostenci + 7,5 km dorostenky (bude použit pouze
okruh 1,5 km)
1.4.10

Specifikace soutěží

Specifikace běhu na lyžích a střelby pro kategorie závodníků IBU a druhy
soutěží jsou uvedeny v následující tabulce 1 a poznámkách k ní. Tato
specifikace platí pro všechny soutěže IBU. Soutěžní jury může, ve výjimečných
případech upravit vzdálenost mezi střeleckými položkami a specifikaci tratí s
cílem zajistit průběh soutěže.

Sloupec 9:
Sloupec 10:
Sloupec 11:
Sloupec 12:
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Kategorie závodníků: podle těchto pravidel.
Druh závodu: podle těchto pravidel.
Délka závodu.
Druhy startů a intervalů: způsob jakým je prováděn start a 		
interval mezi starty dvou po sobě jdoucích závodníků.
Počet okruhů: okruhy tratě, které musí závodník proběhnout.
Délka jednoho okruhu.
Střelecké položky: počet střeleckých položek, které musí
závodník absolvovat a poloha při nich (L = vleže, S = vstoje),
počet nábojů, které musí závodník vystřelit při každé položce.
Přirážka střelby: automatická přirážka za střelbu - 1 min/45 sec
přidaného času nebo trestné kolo délky 150 m/75 m přidaná
závodníkovi za každý nezasažený terč po všech vystřelených
nábojích položky.
Minimální celkové stoupání (tc): celkové (minimálně
požadované) vertikální stoupání v závodě (součet všech
stoupání) pro každého závodníka.
Maximální celkové stoupání (tc): celkové (maximálně povolené)
vertikální stoupání v závodě (součet všech stoupání) pro
každého závodníka.
Minimální celkové stoupání okruhu (tc): celkové (minimálně
požadované) vertikální stoupání v jednom okruhu (součet
všech stoupání) pro každého závodníka.
Maximální celkové stoupání okruhu (tc): celkové (maximálně
povolené) vertikální stoupání v jednom okruhu (součet všech
stoupání) pro každého závodníka.

Poznámky k tabulce
Výškový rozdíl: maximální povolený rozdíl nadmořské výšky mezi nejvyšším a
nejnižším bodem soutěžních tratí je 80 m pro všechny soutěže.
Maximální stoupání: maximálně povolený výškový rozdíl stoupání, bez rovné
části nebo klesání na nejméně 200 m délky je pro všechny závody 50 m.
Maximální úhel stoupání: maximální úhel stoupání pro všechny závody nesmí
převýšit 25 procent.
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1.

2.

Disciplína

VYTRVALOSTNÍ

KRÁTKÝ VYTRVALOSTNÍ

HROMADNÝ ZÁVOD 30

HROMADNÝ ZÁVOD 60

MUŽI

STÍHACÍ
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Délka
závodu (m)

Standardní typ startu
a start. interval

Počet
běžeckých
okruhů

Délka
běžeckého
okruhu (m)

5 ran na položku, plus
rezervní náboje pro
štafetu (3)

Pořadí střelby

Penalizace
za nezasažený
terč

9.

10.

11.

12.

Minimální celkové
stoupání na závod (m)

Maximální celkové
stoupání na závod (m)

Minimální
celkové
stoupání
na okruh (m)

Maximální
celkové
stoupání
na okruh (m)

2019

Starý*

2019

Starý*

20.000

Jednotlivý, 30 sec

5

4.000

L - S -L - S

60 sec

550

600

800

800

110

160

15.000

Jednotlivý, 30 sec

5

3.000

L - S -L - S

45 sec

400

400

600

600

80

120

15.000

Hromadný

5

3.000

L - L -S - S

150 m

400

350

600

500

80

120

15.000

Hromadný

6

2.500

L-L-S-S

150 m

420

400

600

600

70

100

5

2.500

L-L-S-S

150 m

350

350

500

500

70

100

3

3.300

L-S

150 m

270

300

405

450

90

135

12.500

Stíhací

10.000
7.500

Hromadný a předávka

3

2.500

L-S

150 m

210

200

300

300

70

100

MIX ŠTAFETA 2.5 km

7.500

Hromadný a předávka

3

2.500

L -S

150 m

210

200

300

300

70

100

ŠTAFETA

MIX ŠTAFETA 2.0 km

SINGLE MIX ŠTAFETA muž druhý

SUPER SPRINT KVALIFIKACE

SUPER SPRINT FINÁLE
VYTRVALOSTNÍ

KRÁTKÝ VYTRVALOSTNÍ

HROMADNÝ ZÁVOD 30

HROMADNÝ ZÁVOD 60

Jednotlivý, 30 sec

6.000

Hromadný a předávka

3

2.000

L-S

150 m

165

150

240

250

55

80

6.000

Hromadný a předávka

4

1.500

L-S+L-S

75 m

120

100

240

240

30

60

7.500

Hromadný a předávka

5

1.500

L-S+L-S

75 m

150

125

300

300

30

60

4.500

Jednotlivý, 15 sec

3

1.500

L-S

75 m

90

-

180

-

30

60

7.500

Hromadný

5

1.500

L-L-S-S

75 m

150

-

300

-

30

60

15.000

Jednotlivý, 30 sec

5

3.000

L - S -L - S

60 sec

400

400

600

600

80

120

12.500

Jednotlivý, 30 sec

5

2.500

L - S -L - S

45 sec

350

400

500

600

70

100

12.500

Hromadný

5

2.500

L - L -S - S

150 m

350

350

500

500

70

100

12.000

Hromadný

6

2.000

L-L-S-S

150 m

330

400

480

600

55

80

STÍHACÍ

10.000

Stíhací

5

2.000

L - L -S - S

150 m

275

200

400

300

55

80

3

2.500

L-S

150 m

210

200

300

300

70

100

ŠTAFETA

6.000

Hromadný a předávka

3

2.000

L-S

150 m

165

150

240

250

55

80

7.500

Hromadný a předávka

3

2.500

L -S

150 m

210

200

300

300

70

100

SPRINT

MIX ŠTAFETA 2.5 km

MIX ŠTAFETA 2.0 km

7.500

Jednotlivý, 30 sec

6.000

Hromadný a předávka

3

2.000

L-S

150 m

165

150

240

250

55

80

SINGLE MIX ŠTAFETA žena první

6.000

Hromadný a předávka

4

1.500

L-S+L-S

75 m

120

100

240

240

30

60

7.500

Hromadný a předávka

5

1.500

L-S+L-S

75 m

150

125

300

300

30

60

SUPER SPRINT KVALIFIKACE

4.500

Jednotlivý, 15 sec

3

1.500

L-S

75 m

90

-

180

-

30

60

7.500

Hromadný

5

1.500

L-L-S-S

75 m

150

.

300

-

30

60

SINGLE MIX ŠTAFETA žena druhá

SUPER SPRINT FINÁLE

*Pro závodiště s licencovanými tratěmi (mezní datum: 15. říjen 2019) jsou stále akceptovány staré hodnoty

až do doby změny/obnovy tratí na závodišti.
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SPRINT

SINGLE MIX ŠTAFETA muž první

ŽENY
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1.

2.

Disciplína

VYTRVALOSTNÍ

HROMADNÝ ZÁVOD 30

HROMADNÝ ZÁVOD 60

STÍHACÍ

JUNIOŘI

SPRINT

ŠTAFETA

MIX ŠTAFETA 2.5 km

MIX ŠTAFETA 2.0 km

SINGLE MIX ŠTAFETA muž první

SINGLE MIXED ŠTAFETA muž druhý

SUPER SPRINT KVALIFIKACE

SUPER SPRINT FINÁLE
VYTRVALOSTNÍ

03 I
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Délka
závodu (m)

Standardní typ startu
a start. interval

Počet
běžeckých
okruhů

Délka
běžeckého
okruhu (m)

5 ran na položku, plus
rezervní náboje pro
štafetu (3)

Pořadí střelby

Penalizace
za nezasažený
terč

9.

10.

11.

12.

Minimální celkové
stoupání na závod (m)

Maximální celkové
stoupání na závod (m)

Minimální
celkové
stoupání
na okruh (m)

Maximální
celkové
stoupání
na okruh (m)

2019

Starý*

2019

Starý*

15.000

Jednotlivý, 30 sec

5

3.000

L - S -L - S

60 sec

400

400

600

600

80

120

12.500

Hromadný

5

2.500

L - L -S - S

150 m

350

300

500

500

70

100

12.000

Hromadný

6

2.000

L-L-S-S

150 m

330

300

480

500

55

80

12.500

Stíhací

5

2.500

L - L -S - S

150 m

350

350

500

500

70

100

10.000
7.500

Jednotlivý, 30 sec
Hromadný a předávka

3

3.300

L-S

150 m

270

300

405

450

90

135

3

2.500

L-S

150 m

210

200

300

300

70

100

7.500

Hromadný a předávka

3

2.500

L -S

150 m

210

200

300

300

70

100

6.000

Hromadný a předávka

3

2.000

L-S

150 m

165

150

240

250

55

80

6.000

Hromadný a předávka

4

1.500

L-S+L-S

75 m

120

100

240

240

30

60

7.500

Hromadný a předávka

5

1.500

L-S+L-S

75 m

150

125

300

300

30

60

4.500

Jednotlivý, 15 sec

3

1.500

L-S

75 m

90

-

180

-

30

60

7.500

Hromadný

5

1.500

L-L-S-S

75 m

150

-

300

-

30

60
100

12.500

Jednotlivý, 30 sec

5

2.500

L - S -L - S

60 sec

350

350

500

500

70

10.000

Hromadný

5

2.000

L - L -S - S

150 m

275

200

400

400

55

80

9.000

Hromadný

6

1.500

L-L-S-S

150 m

180

150

360

325

30

60

STÍHACÍ

10.000

Stíhací

5

2.000

L - L -S - S

150 m

275

200

400

400

55

80

3

2.500

L-S

150 m

210

200

300

300

70

100

ŠTAFETA

6.000

Hromadný a předávka

3

2.000

L-S

150 m

165

150

240

250

55

80

7.500

Hromadný a předávka

3

2.500

L -S

150 m

210

200

300

300

70

100

SPRINT

MIX ŠTAFETA 2.5 km

MIX ŠTAFETA 2.0 km

7.500

Jednotlivý, 30 sec

6.000

Hromadný a předávka

3

2.000

L-S

150 m

165

150

240

250

55

80

6.000

Hromadný a předávka

4

1.500

L-S+L-S

75 m

120

100

240

240

30

60

SINGLE MIX ŠTAFETA žena druhá

7.500

Hromadný a předávka

5

1.500

L-S+L-S

75 m

150

125

300

300

30

60

4.500

Jednotlivý, 15 sec

3

1.500

L-S

75 m

90

-

180

-

30

60

SUPER SPRINT FINÁLE

7.500

Hromadný

5

1.500

L-L-S-S

75 m

150

-

300

-

30

60

SINGLE MIX ŠTAFETA žena první
SUPER SPRINT KVALIFIKACE

*Pro závodiště s licencovanými tratěmi (mezní datum: 15. říjen 2019) jsou stále akceptovány staré hodnoty

až do doby změny/obnovy tratí na závodišti.
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HROMADNÝ ZÁVOD 30

HROMADNÝ ZÁVOD 60

JUNIORKY

12
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1.

2.

Disciplína

VYTRVALOSTNÍ

HROMADNÝ ZÁVOD 30

HROMADNÝ ZÁVOD 60

DOROSTENCI

STÍHACÍ

SPRINT

ŠTAFETA

MIX ŠTAFETA 2.5 km

MIX ŠTAFETA 2.0 km

SINGLE MIX ŠTAFETA muž první

SINGLE MIX ŠTAFETA muž druhý

SUPER SPRINT KVALIFIKACE

SUPER SPRINT FINÁLE
VYTRVALOSTNÍ

HROMADNÝ ZÁVOD 30

HROMADNÝ ZÁVOD 60

DOROSTENKY

STÍHACÍ

SPRINT

ŠTAFETA

MIX ŠTAFETA 2.5 km
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Délka
závodu (m)

Standardní typ startu
a start. interval

Počet
běžeckých
okruhů

Délka
běžeckého
okruhu (m)

5 ran na položku, plus
rezervní náboje pro
štafetu (3)

Pořadí střelby

Penalizace
za nezasažený
terč

9.

10.

11.

12.

Minimální celkové
stoupání na závod (m)

Maximální celkové
stoupání na závod (m)

Minimální
celkové
stoupání
na okruh (m)

Maximální
celkové
stoupání
na okruh (m)

100

2019

Starý*

2019

Starý*

12.500

Jednotlivý, 30 sec

5

2.500

L - S -L - S

45 sec

350

350

500

500

70

10.000

Hromadný

5

2.000

L - L -S - S

150 m

275

200

400

400

55

80

12.000

Hromadný

6

2.000

L-L-S-S

150 m

330

300

480

500

55

80

5

2.000

L - L -S - S

150 m

275

200

400

400

55

80

3

2.500

L-S

150 m

210

200

300

300

70

100

10.000
7.500

Stíhací
Jednotlivý, 30 sec

7.500

Hromadný a předávka

3

2.500

L-S

150 m

210

200

300

300

70

100

7.500

Hromadný a předávka

3

2.500

L -S

150 m

210

200

300

300

70

100

6.000

Hromadný a předávka

3

2.000

L-S

150 m

165

150

240

250

55

80

6.000

Hromadný a předávka

4

1.500

L-S+L-S

75 m

120

100

240

240

30

60

7.500

Hromadný a předávka

5

1.500

L-S+L-S

75 m

150

125

300

300

30

60

4.500

Jednotlivý, 15 sec

3

1.500

L-S

75 m

90

-

180

-

30

60

7.500

Hromadný

5

1.500

L-L-S-S

75 m

150

-

300

-

30

60

10.000

Jednotlivý, 30 sec

5

2.000

L - S -L - S

45 sec

275

200

400

350

55

80

7.500

Hromadný

5

1.500

L - L -S - S

150 m

150

125

300

300

30

60

9.000

Hromadný

6

1.500

L-L-S-S

150 m

180

150

360

325

30

60

7.500

Stíhací

5

1.500

L - L -S - S

150 m

150

125

300

300

30

60

6.000
6.000

Jednotlivý, 30 sec
Hromadný a předávka

3

2.000

L-S

150 m

165

200

240

300

55

80

3

2.000

L-S

150 m

165

150

240

250

55

80
100

7.500

Hromadný a předávka

3

2.500

L -S

150 m

210

200

300

300

70

6.000

Hromadný a předávka

3

2.000

L-S

150 m

165

150

240

250

55

80

6.000

Hromadný a předávka

4

1.500

L-S+L-S

75 m

120

100

240

240

30

60

SINGLE MIX ŠTAFETA žena druhá

7.500

Hromadný a předávka

5

1.500

L-S+L-S

75 m

150

125

300

300

30

60

4.500

Jednotlivý, 15 sec

3

1.500

L-S

75 m

90

-

180

-

30

60

SUPER SPRINT FINÁLE

7.500

Hromadný

5

1.500

L-L-S-S

75 m

150

-

300

-

30

60

MIX ŠTAFETA 2.0 km

SINGLE MIX ŠTAFETA žena první
SUPER SPRINT KVALIFIKACE

*Pro závodiště s licencovanými tratěmi (mezní datum: 15. říjen 2019) jsou stále akceptovány staré hodnoty
až do doby změny/obnovy tratí na závodišti.
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Doporučení pro nastavení věkových kategorií pro kontinentální/regionální a národní soutěže mohou
být staženy z oﬁciálních webových stránek IBU v její aktuální verzi. www.biathlonworld.com
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1.4.11 Specifikace pro smíšené štafety dvojic, supersprint a pro
hromadný závod 60

a. Každé družstvo soutěžící ve smíšených štafetách dvojic je složeno z jedné
ženy a jednoho muže. V různých soutěžích může být měněno, které pohlaví
startuje jako první, a to bude uvedeno v kalendáři soutěží. Např.: startuje
žena a po odstřílení obou položek, vleže a vstoje, předá štafetu muži v
předávacím území, které je situováno hned za trestným kolem. Mužský
člen štafety potom střílí vleže a vstoje a stejným způsobem předá zase
štafetu ženě. Každý závodník družstva dokončí čtyři položky střelby a
odběhne příslušné okruhy tratě. Po poslední střelbě muže tento oběhne
okruh 1,5 km a běží do cíle. V případě změny pohlaví startuje první muž a
žena potom běží poslední okruh do cíle. Dostihnutí závodníci musí odjet
stranou a ukončit závod ihned při předběhnutí vedoucím závodníkem.
Trestné kolo pro tento závod má délku 75 m. Pro smíšené štafety dvojic
platí všechna další pravidla a postupy jako pro závody štafet.
b. Supersprint se skládá z kvalifikačního a finálového závodu, které se
konají ve stejný den. Trať používaná pro supersprint je okruh 1,5 km.
Pro kvalifikaci (individuální start) to musí být pro oběhnutí tři okruhy se
dvěma střeleckými položkami (L, S) a pro finále (hromadný start) pět
okruhů se čtyřmi střeleckými položkami (L, L, S, S). Trestné kolo je dlouhé
75 m. Nejlepších 30 závodníků z kvalifikace se kvalifikuje pro finále. V
případě rovnosti pořadí bude kvalifikovaným závodníkem pro finále
ten s lepším pořadím v průběžném žebříčku. V případě další shody,
nebo v případě, že závodníci nejsou v žebříčku, se použije seznam IBU
kvalifikačních bodů, přičemž bude kvalifikovaným závodníkem ten s nižším
počtem IBU kvalifikačních bodů, v případě pokračující shody rozhodne o
kvalifikovaném závodníkovi do finále prostý los.
c.

U hromadného závodu 60 startuje najednou 60 závodníků. Závod sestává
z šesti běžeckých okruhů se čtyřmi střelbami (L, L, S, S). Trestné kolo je
dlouhé 150 m.

Start je uspořádán stejně jako u tradičního hromadného závodu, ale místo 30
je zde 60 závodníků. Po oběhnutí prvního kola zajíždí prvních 30 závodníků
(st. č. 1 – 30) na střelnici k první střelbě, zbývajících 30 závodníků (st. č. 31 –
60) pokračuje do druhého okruhu bez střelby. Musí pokračovat v běhu bez
průjezdu střelnicí. Po druhém kole je situace opačná: druhých 30 závodníků
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(st. č. 31 – 60) střílí svou první položku. Prvních 30 závodníků (st. č. 1 – 30)
pokračuje v běhu bez průjezdu střelnicí. Poté, co všech 60 závodníků odstřílelo
svou první položku (v souladu se článkem 8.2.1), je závod organizován tak jako
tomu je ve stíhacím závodě, tj. první závodník přibíhající na střelnici k druhé
položce vleže je naveden na stav 1, druhý na stav 2 atd. Analogicky, jako u
tradičního hromadného závodu, se používá pravidlo 9.2.3.
Pozn.: Pořadí sportovců může být měněno, zvláště u soutěží na nižší úrovni,
kde je kvalita sportovců více rozdílná; tj. TK a/nebo soutěžní jury může nastavit
postup tak, že startovní čísla 31 – 60 běží na střelnici první (po proběhnutí
prvního kola) aby se co nejvíce vyrovnaly výše uvedené kvalitativní rozdíly
1.4.12

Modifikace a jiné druhy soutěží

1.4.13

Program soutěže

1.4.14

Roční rozvrh soutěží

IBU má právo modifikovat stávající závody a zavádět nové druhy závodů do
soutěží IBU.
Rozvrh, pořadí a druhy závodů při soutěži IBU budou sestaveny exekutivou IBU
(EB) na doporučení technické komise (TC).
Soutěže IBU budou pořádány každoročně, jak je určeno pravidly soutěží nebo
jak určí IBU. Roční plán bude uveřejněn v kalendáři IBU. Údaje pro soutěže
budou publikovány od data příjezdu do posledního soutěžního dne.
1.5

Pravidla kvalifikace závodníků a doprovod družstev

1.5.1 Obecně

Soutěží a závodů v biatlonu pořádaných členskou federací IBU se mohou
zúčastnit pouze ti závodníci a členové doprovodu, kteří splňují Stanovy
IBU čl. 6.1.9 a následující předpisy IBU. Závodníci i členové doprovodu,
aby se mohli zúčastnit závodu IBU, musí podepsat „Deklaraci závazků IBU“,
„Deklaraci o smírčím řízení“ a „Deklaraci o boji proti dopingu ve sportu“, které
znamenají souhlas s uznáváním a dodržováním všech pravidel a rozhodnutí
IBU. Závodníci a členové doprovodu musí deklarace podepsat před startem v
prvním závodě IBU, kterého se zúčastní a musí přiložit kopii svého pasu s jejich
podepsanou deklarací. Každá podepsaná deklarace zůstává v platnosti do
ukončení některou stranou.
1.5.2 Odpovědnost závodníků a členů družstev

Závodníci a členové doprovodu se smí zúčastnit soutěže nebo závodu
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pořádaného IBU pouze s vybavením, oblečením a reklamami, které jsou v
souladu s příslušnými pravidly IBU včetně pravidel IBU pro reklamu. Závodník
a členové doprovodu odpovídají za to, že jsou dodržována všechna pravidla
týkající se výstroje a reklamy a že se podrobí kontrole materiálu, vybavení a
oblečení před startem a v cíli. Po všech závodnících, kteří se účastní soutěží IBU
je požadováno doložit pasem nebo jiným oficiálním dokumentem s fotografií
jejich národnost, věk a pohlaví.
1.5.3 Kvalifikační kritéria

1.5.3.1 Zimní olympijské hry

Nejmenším kvalifikačním požadavkem pro start na ZOH je, že závodník musí
mít na konci posledního trimestru před ZOH 180 kvalifikačních bodů IBU nebo
méně nebo musí splnit v průběhu stávající nebo předcházející sezóny jedno z
následujících kritérií:

03 I
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každá má tři soutěže. Obvykle SP 1-3, SP 4-6, SP 7-9. Pro získání práva
startu na soutěžích SP musí mít závodník na konci posledního trimestru 150
kvalifikačních bodů IBU nebo méně nebo splnit jedno z následujících kritérií:
a. Absolvovat nejméně jeden závod se ziskem 125 kvalifikačních bodů
IBU nebo méně na IBU cupu, OME, SP, MS nebo ZOH ve sprintu nebo
vytrvalostním závodě aktuálního nebo předcházejího trimestru, nebo

b. Jedno umístění v horní polovině na posledním MS juniorů (ne dorostu).
Všichni členové štafety musí rovněž splňovat tato kritéria jednotlivců.
1.5.3.4 Výpočet kvalifikačních bodů IBU

Kvalifikačními body IBU jsou počítány z každého výsledku závodníka ve
sprintu, vytrvalostním závodě a supersprintu při IBU cupu, OME, SP, MS a ZOH
pomocí následujícího vzorce:

a. Absolvovat dva závody se ziskem 150 kvalifikačních bodů IBU nebo méně
na IBU cupu, OME, MS a/nebo SP ve sprintu nebo vytrvalostním závodě
nebo

Kvalifikačními body IBU = ((čas závodníka/čas vítěze – 1) x koeficient závodu) +
přirážka závodu.

c.

Přirážka závodu pro všechny závody SP, MS a ZOH je nula (0).

Definice: Koeficient závodu: pro sprint a vytrvalostní závod = 800.

b. Dvě umístění v první polovině výsledkové listiny na MS juniorů (ne dorostu)
nebo

Přirážka závodu: součet bodů tří nejvýše zařazených závodníků v 10 nejlepších
děleno 3,75.

Všichni členové štafety musí rovněž splňovat tato kritéria jednotlivců.

1.5.3.5 Seznam kvalifikačních bodů IBU

Po jednom výsledku z kritérií „a“ a „b“ uvedených výše.

1.5.3.2 Mistrovství světa

Nejmenším kvalifikačním požadavkem pro start na MS je, že závodník musí
mít na konci posledního trimestru před MS 180 kvalifikačních bodů IBU nebo
méně nebo musí splnit v průběhu stávající nebo předcházející sezóny jedno z
následujících kritérií:
a. Absolvovat nejméně jeden závod se ziskem 150 kvalifikačních bodů
IBU nebo méně na IBU cupu, OME, SP nebo ZOH ve sprintu nebo
vytrvalostním závodě nebo

b. Jedno umístění v první polovině výsledkové listiny na MS juniorů (ne
dorostu).
Všichni členové štafety musí rovněž splňovat tato kritéria jednotlivců.
1.5.3.3 Světový pohár

Sezóna světového poháru se skládá ze tří částí (trimestrů), z nichž obvykle
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Po každém trimestru nebo v jiných časech jak bude ročně naplánováno a
oznámeno Exekutivou IBU, bude obnoven seznam s kvalifikačními body IBU
stanovenými na základě nejlepších výsledků každého závodníka z předchozích
tří trimestrů podle následujících pravidel:
POSLEDNÍ 3 TRIMESTRY

VÝPOČET PRO BODOVÉ SEZNAMY

3 nebo více

Průměr nejlepších 3

2

Průměr 2 x 1.10

1

Získané body x 1.2

Vyjmutí ze seznamu

Po 5 trimestrech bez bodů

1.5.3.6 Bezpečnost na všech závodech IBU

Závodníci, kteří startují na soutěži IBU, musí prokázat, že bezpečně ovládají
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sportovní výbavu. RD a/nebo soutěžní jury smí nepřipustit závodníka na
start nebo ho ze závodu stáhnout jestliže má důvodné podezření, že jeho
manipulace s výstrojí není bezpečná nebo jestliže brání čestnému průběhu
závodu.
1.5.4 Vyšší moc/zvláštní okolnosti

Závodníci, kteří se z důvodu vyšší moci a/nebo zvláštních okolností a/nebo
těhotenství/mateřství nemohli kvalifikovat pro jakoukoliv soutěž IBU, mohou
předložit sportovnímu řediteli IBU žádost pro posouzení ve speciální pracovní
skupině sestávající ze tří členů: sportovního ředitele IBU, předsedy technické
komise IBU a jmenovaného člena exekutivy IBU.
Tato pracovní skupina rychle rozhodne, zda předchozí kvalifikace závodníka
zůstane v platnosti pro trimestr, ve kterém si závodník přeje startovat. V zájmu
dobré koordinace, závodník nebo jeho národní federace musí informovat
příslušného RD IBU o jeho zájmu startovat a to v čase umožňujícím registraci
pro soutěž.
1.6

Registrace a přihláška

1.6.1 Oznámení záměru účasti na soutěžích IBU

Existují dvě jednotlivá oznámení, která musí být podána: registrace a přihláška.
1.6.1.1 Registrace, záměna a rezervace ubytování

Registrace je první oznámení o záměru účasti. Počet sportovců a členů
doprovodu, který může být registrován pro danou soutěž je určen pravidly
dané soutěže. Všichni sportovci, kteří mají v úmyslu účast na soutěžích
IBU se musí řádně a včas přihlásit/zaregistrovat do online databáze IBU
„Membercenter“. Čas pro toto přihlášení/registraci spolu s požadovanými
dokumenty je oznámen IBU. Registrace pro soutěž musí být provedena
následovně:
a. Mistrovství světa/ mistrovství světa juniorů

Při MS a MSD/D musí organizační výbor obdržet předpokládaný počet
závodníků a členů doprovodu (početní registrace) dva měsíce před oficiálním
dnem příjezdu na MS nebo MSD/D. Nejpozději 14 dní před oficiálním dnem
příjezdu na MS nebo MSJ/D musí organizační výbor obdržet od každé
zúčastněné NF jmenný seznam (jmenovitá přihláška) předpokládaných
účastníků včetně uvedení pohlaví. Změna registrovaných závodníků smí být
provedena pouze před první poradou vedoucích družstev. Pokud družstvo
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přijede až po první poradě, musí být změna oznámena organizačnímu výboru,
a stává se platnou dnem příjezdu.
b. Soutěže světového poháru

Při SP musí organizační výbor předpokládaný počet závodníků a členů
doprovodu (početní registrace) obdržet měsíc před oficiálním dnem příjezdu
na SP. Nejpozději 14 dní před oficiálním dnem příjezdu na SP musí organizační
výbor obdržet jmenný seznam (jmenovitá přihláška) předpokládaných
účastníků včetně uvedení pohlaví. Nahrazování a změny v přihlášce na
SP mohou být provedeny pouze před první poradou vedoucích družstev.
Pokud družstvo přijede až po první poradě, musí být změna oznámena
organizačnímu výboru, a stává se platnou, dnem příjezdu. Sportovci, kteří se
na SP kvalifikovali na IBU cupu, mohou vstoupit do SP pouze následující týden
nebo později. Výjimkou z tohoto pravidla je závod štafet.
c.

ZOH

Přihlášky na ZOH musí být v souladu s instrukcemi MOV.
d. Jiné soutěže

Přihlášky na všechny ostatní soutěže IBU musí být co do počtu účastníků
provedeny nejméně měsíc před dnem oficiálního příjezdu a jmenné seznamy
nejméně 14 dnů před příjezdem. Náhrady a změny v přihlášce mohou být
provedeny pouze před první poradou vedoucích družstev. Pokud družstvo
přijede až po první poradě, musí být změna oznámena organizačnímu výboru,
a stává se platnou dnem příjezdu.
e. NF neregistrované včas

NF, které nezaregistrují své družstvo početně nebo jmenovitě do oficiální
uzávěrky se mohou zúčastnit, pokud OV akceptuje registraci a pokud to je
schváleno RD nebo při jeho absenci TD.
f.

Rezervace ubytování

Předběžná rezervace ubytování musí být podána OV dva měsíce před
oficiálním dnem příjezdu na MS / MSJ/D a pro ostatní soutěže IBU měsíc
předem. Konečná rezervace ubytování musí být předložena 14 dnů před
oficiálním dnem příjezdu a je potom finančně závazná.
g. Registrace členů doprovodu
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Národní federaci je povoleno registrovat doprovod pro družstvo a pohlaví
podle následující tabulky:

03 I
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POČET REGISTROVANÝCH SPORTOVCŮ

KVÓTA DOPROVODU

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7 a více

10

1.6.1.2 Všichni sportovci účastnící se soutěží IBU musí mít dostatečné
pojištění odpovědnosti za škodu a dostatečné úrazové pojištění, pokrývající
nehody, léčebné výlohy a náklady na dopravu - včetně rizik souvisejících s účastí
v soutěži a tomu odpovídajícímu rozsahu. Kromě toho NF potvrzuje, že v době
podání přihlášky jsou její sportovci zdravotně způsobilí k účasti v soutěži.
Všichni trenéři, členové realizačního týmu a osoby přihlášené a vyslané NF na
soutěž IBU musí mít dostatečné pojištění odpovědnosti za škodu a dostatečné
úrazové pojištění, pokrývající nehody, léčebné výlohy a náklady na dopravu v
odpovídajícím rozsahu.
Za zajištění pojistného krytí sportovců, trenérů a členů realizačního týmu
přihlášeného a vyslaného NF na soutěž odpovídá vysílající národní federace.

Národní federace a/nebo jejich sportovci musí být schopni prokázat příslušné
pojistné krytí kdykoliv na požádání IBU, zástupce IBU a/nebo dotčeného
organizačního výboru.
1.6.2 Přihláška

a. Přihláška je oznámení účasti biatlonisty nebo družstva, že chce startovat
v určitém závodě a musí být pro všechny závody IBU podána písemně
do stanovené uzávěrky pro vytrvalostní závod, sprint nebo kvalifikaci pro
supersprint. Podáním přihlášky NF potvrzuje přítomnost a připravenost
závodníka pro start v závodě.
b. Při všech soutěžích IBU musí být družstva ve štafetovém závodě nebo
závodě smíšených štafet přihlášena písemně do stanoveného termínu.
c.
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Přihláška pro stíhací závod se nevyžaduje, poněvadž se v závodě
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předpokládá účast všech závodníků, kteří se kvalifikovali ze závodu
předchozího. Jména závodníků, kteří nebudou ve stíhacím závodě
startovat, musí být nahlášena do závodní kanceláře co možná nejdříve a
nejpozději při začátku nástřelu.

d. Přihláška pro hromadný závod se nevyžaduje, kvalifikace je založena na
výkonnosti v příslušném průběžném pořadí žebříčku a/nebo na výsledcích
v soutěži. Jména závodníků, kteří se pro hromadný závod kvalifikovali, musí
být potvrzena podepsaným písemným formulářem a předána do závodní
kanceláře co možná nejdříve a nejpozději dvě hodiny před startem. Počty
závodníků, kteří mohou v závodě startovat jsou určeny pravidly soutěže.

e. OV musí zajistit současnou předpověď počasí 30 minut před termínem
podání přihlášek tak aby měly družstva nejnovější údaje pro přípravu svých
přihlášek.
1.6.3 Postup registrace

Jak bude uvedeno v pozvánce, registrace musí být zaslána písemně poštou,
faxem e-mailem nebo prostřednictvím online registrace na adresu uvedenou
v pozvánce a to v uvedeném termínu. Pro všechny soutěže IBU musí být
registrace provedena NF. Pro ZOH jsou použity předpisy MOV.
1.6.4 Pozdní přihlášky

a. RD/TD smí před losováním uznat pozdní přihlášku odůvodněnou
zvláštními okolnostmi.

b. Soutěžní jury smí uznat pozdní přihlášku z důvodu vyšší moci i po losování.
Soutěžní jury určí, ze kterého místa bude takto přihlášený závodník
startovat. Pro tento účel může být provedeno zvláštní losování.
1.6.5 Náhrada (změna) přihlášky - vyšší moc

Jestliže přihlášený závodník nemůže startovat z důvodu vyšší moci, smí být
ve vytrvalostním závodě a sprintu nahrazen jiným registrovaným závodníkem,
ale ne později než 30 min před startem vytrvalostního závodu, sprintu,
supersprintu a štafetových závodů.
1.6.6 Výměna registrovaného závodníka/zmeškaná registrace pro
závodníky – pro štafety

Soutěžní jury může povolit družstvu nahradit až dva závodníky za až dva
neregistrované závodníky tak, aby družstvo mohlo startovat ve štafetových
závodech. Alternativně mohou také družstva registrovat až dva dodatečné
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závodníky z kvóty NF během týdne závodů před daným štafetovým závodem.
1.7

Losování a přidělení startovních čísel

1.7.1 Obecně

Závodníci nebo družstva jsou z přihlášek náhodně setříděni ručním losováním
nebo losováním počítačem a podle vylosování jim jsou přiřazena startovní
čísla, pokud soutěž neupravují jiná pravidla. Způsob losování musí být
schválen RD/TD.
1.7.2 Čas losování

Losování jakéhokoliv závodu musí proběhnout nejdříve 24 hod před startem
tohoto závodu. V hromadných závodech nebo štafetách kde je vyžadováno
losování může toto losování proběhnout na poradě vedoucích družstev
pro závod, který v programu soutěže hromadnému závodu nebo štafetám
předchází. Pokud soutěžní jury rozhodne o opakování závodu nebo ho přeloží,
musí současně rozhodnout, jestli musí být provedeno nové losování.
1.7.3 Místo losování

Losování musí probíhat v době a místě porady vedoucích družstev a musí
být viditelné pro všechny vedoucí; avšak RD/TD může schválit losování mimo
poradu vedoucích. V tomto případě musí na losování dohlížet TD; účastnit
losování se mohou také členové soutěžní jury.
1.7.3.1 Běžné začlenění závodníků do skupin pro losování

Po uznání přihlášek musí vedoucí družstev určit závodníky do jednotlivých
skupin. Má-li družstvo méně závodníků, rozhodne vedoucí, do kterých skupin
je začlení (po jednom do vybraných skupin). Má-li družstvo závodníků více než
kolik je skupin, závodníci navíc se přidají do skupin podle uvážení vedoucího
opět po jednom do jednotlivých skupin. Tento postup se opakuje až do
zařazení všech závodníků družstva.
1.7.4 Běžné losování pro vytrvalostní závod, sprint a kvalifikaci
supersprintu
a. Běžné losování pro vytrvalostní závod a sprint
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Obvykle jsou při závodech IBU čtyři skupiny. Pořadí startu je určeno náhodným
losováním jmen závodníků ze čtyř skupin, do kterých byli určeni jejich
vedoucími a náhodným losováním startovního čísla každému závodníkovi.
Losování jednotlivých skupin probíhá odděleně v pořadí: skupina 1, skupina
2, skupina 3, skupina 4. Jestliže v losování pro vytrvalostní závod nebo sprint
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je 60 závodníků nebo méně, losuje se ve třech skupinách. Je-li závodníků 40
nebo méně, losuje se ve 2 skupinách. Princip losování je stejný jako pro 4
skupiny.
b. Běžné losování pro kvalifikaci supersprintu

Mimo pravidlo 1.7.4.a může soutěžní jury upravit losování pro nejlepších
15 závodníků z aktuálního žebříčku SP takovým způsobem, že tito závodníci
nestartují bezprostředně zasebou.
1.7.4.1 Systém nasazování skupin pro SP

Při SP musí být závodníci nasazeni do losovaných skupin, jak je popsáno ve
čl. 1.7.3.1 výše. Top 15 nejvýše umístěných závodníků v aktuálním celkovém
žebříčku SP smí být nasazeno do kterékoliv losované skupiny. Nicméně NF
nesmí do kterékoliv ze čtyř losovaných skupin nasadit více než 3 závodníky.

Pro první soutěž SP v sezóně se použije celkový žebříček SP z minulé sezóny.
Pro ostatní soutěže SP se použije aktuální žebříček SP. Závodník z top 15
konečného celkového žebříčku SP předcházející sezóny, který se neúčastní
soutěže bude mít dánu možnost být nasazeni ve skupině 1 a 2 na SP 2.

Navíc závodníci s 70,00 a více IBU kvalifikačními body v aktuálním seznamu
IBU kvalifikačních bodů a ti, kteří nejsou na tomto seznamu mohou být
nasazeni ve skupině 3 a 4. V případě mimořádných podmínek, může soutěžní
jury neuplatnit požadavek pro závodníky se 70,00 a více IBU kvalifikačními
body v aktuálním seznamu IBU kvalifikačních bodů a těch, kteří nejsou na
tomto seznamu startovat ve skupině 3 a 4. Toto rozhodnutí musí být oznámeno
nejméně dvě (2) hodiny před termínem pro odevzdání přihlášek pro příslušný
závod.
1.7.4.2 Systém nasazování skupin pro MS a ZOH

Při ZOH a MS musí být závodníci nasazeni do losovaných skupin, jak je
popsáno ve čl. 1.7.3.1 výše. Top 15 nejvýše umístěných závodníků v aktuálním
celkovém žebříčku SP smí být nasazeno do kterékoliv losované skupiny.
Nicméně NF nesmí do kterékoliv ze čtyř losovaných skupin nasadit více než tři
(3) závodníky včetně stávajícího mistra světa/olympijského vítěze.
Navíc závodníci s 70,00 a více IBU kvalifikačními body v aktuálním seznamu
IBU kvalifikačních bodů a ti, kteří nejsou na tomto seznamu mohou být
nasazeni ve skupině 2, 3 a 4. V případě mimořádných podmínek, může
soutěžní jury neuplatnit požadavek pro závodníky se 70,00 a více IBU
kvalifikačními body v aktuálním seznamu IBU kvalifikačních bodů a těch, kteří
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nejsou na tomto seznamu startovat ve skupinách 2, 3 a 4. Toto rozhodnutí
musí být oznámeno nejméně dvě (2) hodiny před termínem pro odevzdání
přihlášek pro příslušný závod.
1.7.4.3 Systém nasazování skupin na IBU Cupu a OME

Při OME a IBU Cupu musí být závodníci zařazováni do losovaných skupin
podle čl. 1.7.3.1 uvedeného výše. Nejlepších Top 15 závodníků ze stávajícího
žebříčku IBU Cupu může být zařazeno do kterékoliv losované skupiny.
Avšak NF nemůže do kterékoliv ze čtyř losovaných skupin zařadit více než tři
závodníky. Pro první závod IBU Cupu v sezóně bude použit celkový žebříček
IBU Cupu z předchozí sezóny. Pro zbývající závody IBU Cupu bude použit
aktuální žebříček IBU Cupu.

Navíc závodníci se 150,00 a více IBU kvalifikačními body v aktuálním seznamu
IBU kvalifikačních bodů a ti, kteří nejsou na tomto seznamu mohou být
nasazeni ve skupině 3 a 4. V případě mimořádných podmínek, může soutěžní
jury neuplatnit požadavek pro závodníky se 150,00 a více IBU kvalifikačními
body v aktuálním seznamu IBU kvalifikačních bodů a těch, kteří nejsou na
tomto seznamu startovat ve skupině 3 a 4. Toto rozhodnutí musí být oznámeno
nejméně dvě (2) hodiny před termínem pro odevzdání přihlášek pro příslušný
závod.
1.7.5 Losování pro skupinový start při sprintu a vytrvalostním závodě a
kvalifikaci supersprintu

Při jiných mezinárodních soutěžích než je ZOH, MS, MSJ/D, SP, OME a IBU cup
mohou závodníci při sprintu, vytrvalostním závodě a kvalifikaci supersprintu
startovat buď jednotlivě nebo ve skupinách. Je-li použit skupinový start, bude
losování rozděleno do startovních skupin. Počet závodníků ve skupině bude
záviset na podmínkách závodiště a celkovém počtu závodníků. Jinak bude
losování provedeno jako při jednotlivých startech. Pro skupinový start určuje
postavení závodníka na startu jeho vylosované číslo.
1.7.6 Přidělení startovních čísel a startovního času - stíhací závod
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Pro stíhací závod se losování neprovádí. Startovní čísla a časy startu mají
závodníci přiděleny na základě výsledků kvalifikačního závodu, kterým může
být vytrvalostní závod, sprint nebo hromadný závod tak jak je stanoveno v
pozvánce. Závodníci odstartují stíhací závod ve stejném pořadí, ve kterém
dokončili závod kvalifikační: vítěz kvalifikačního závodu odstartuje se
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startovním číslem 1, druhý v pořadí kvalifikačního závodu se startovním
číslem 2 atd. Místa na startu budou číslována zprava doleva ve směru
startu. Vítěz kvalifikačního závodu bude mít startovní čas (0), který je ve
startovní listině uveden jako hodinový čas začátku stíhacího závodu. Ostatní
závodníci budou mít svůj čas startu aktuální čas, se kterým zaostali za
vítězem sprintu a hromadného závodu nebo s polovičním časem ztráty za
vítězem z vytrvalostního závodu, vyjádřeném v čase nejbližší celé sekundy.
Startovní listina bude připravena na základě předchozích výsledků a musí
určovat startovní dráhu určenou pro každého závodníka. Je-li na 60 místě
ve kvalifikačním závodě shodný čas, bude oběma závodníkům umožněno
absolvovat stíhací závod. Ve stíhacím závodě při všech závodech IBU všichni
závodníci, jejichž startovní čas je větší než čtyři minuty po času startu prvního
závodníka, budou startovat najednou čtyři minuty po prvním startu, ale
jejich aktuální časy závodu budou vypočítány s ohledem na skutečný čas při
kvalifikačním závodě.
1.7.7 Přidělení startovních čísel a místo na startu v hromadném závodě

Během dvou hodin po posledním kvalifikačním závodu bude vydána
prozatímní startovní listina. Startovní listina bude dokončena dvě hodiny
před startem a do této doby musí vedoucí družstev potvrdit své startující.
Startovní čísla pro závody IBU budou přidělena podle pravidel příslušné
soutěže. Pro všechny ostatní soutěže, pokud není v platnosti vhodný žebříček,
bude pro určení startovních čísel pro všechny závodníky použito jedno
náhodné losování. Závodníků nemůže být více než je k dispozici střeleckých
stavů (výjimka je použita u hromadného závodu 60). Startovní číslo každého
závodníka určuje jeho postavení na startu v daném závodě. Místa na startu
budou číslována zprava doleva ve směru startu.
1.7.8 Přidělení startovních čísel a místo na startu ve finále supersprintu

Předběžná startovní listina bude připravena bezprostředně po kvalifikačním
závodě. Závodníků nemůže být více než je k dispozici střeleckých stavů. V
případě shody na 30. místě bude kvalifikovaným závodníkem ten, který je
výše postavený v příslušném aktuálním žebříčku série. V případě přetrvávající
shody, nebo že nejsou závodníci v žebříčku hodnoceni, pokud je aplikovatelné
bude kvalifikovaným závodníkem ten s nižším počtem IBU kvalifikačních bodů,
jinak bude použit prostý los. Závodníkovo startovní číslo určí jeho startovní
pozici v tomto závodě. Startovní pozice budou číslovány z prava do leva z
pohledu směru startu.
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1.7.9 Přidělování startovních čísel pro závody štafet

1.7.9.1 Způsob přidělení startovních čísel štafet/smíšených štafet

Při ZOH, MS, a SP se pro závod štafet/smíšených štafet/smíšených štafet dvojic
neprovádí losování a startovní čísla jsou přidělena na základě stávajícího
postavení v žebříčku SP štafet, smíšených štafet nebo smíšených štafet dvojic
– vedoucí družstvo obdrží číslo 1, druhé číslo 2 atd. Jestliže družstvo schází,
všechna družstva pod ním se posunou nahoru. Na prvním SP v sezóně se pro
určení startovních čísel použije příslušný výsledný žebříček štafet z minulé
sezóny. Při MSJ/D a OME je stejným způsobem, jak je uvedeno výše, použito
pořadí ze štafetového závodu z minulého roku. Jedno náhodné losování
je použito pro všechny NF, které jsou nezařazeny a také pro soutěže kont.
pohárů. Přidělené startovní číslo určuje družstvu postavení na startu a také
číslo střeleckého stavu (pouze pro první střeleckou položku). Při IBU cupu a
IBU junior cupu se pro štafety/smíšené štafety/smíšené štafety dvojic použijí
zvláštní pravidla.
1.7.9.2 Postavení závodníka štafety na startu

Místa na startu jsou číslována zprava doleva ve směru startu. Startovní číslo
jedna je umístěno nejdále vpravo a nejvyšší číslo v řadě nejdále vlevo. Nejnižší
číslo druhé řady je za číslem 1, následné za číslem 2 atd.
1.7.9.3 Družstva štafet navíc

Při ZOH, MS, MSJ/D, SP, IBU cupu a OME, IBU cupu juniorů a OMEJ nejsou
povolena družstva štafet navíc. V ostatních závodech jsou štafety navíc
povoleny; musí však startovat z řad za oficiálními štafetami a nejsou oceněny
oficiálními cenami. Štafety navíc mohou být sestaveny ze členů více národů.
1.8

Porady vedoucích družstev

1.8.1 Obecně

Při každé soutěži v biatlonu musí být pro vedoucí družstev organizovány
porady pro zvolení obou jury, provedení losování a předávání informací o
soutěži a závodech. První porada musí proběhnout před prvním oficiálním
tréninkem, aby byla zvolena soutěžní jury a tam, kde je volena také odvolací
jury. Data a časy dalších porad při soutěži jsou určeny potřebným časem pro
losování. Poradám předsedá ředitel závodu. Porada může být uskutečněna
také online, pokud je to nezbytné a odsouhlaseno mezi OV a IBU.
1.8.2 Účast na poradách vedoucích
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Porad vedoucích se mají, pokud to je možné, zúčastnit:
-

oficiální zástupce exekutivy IBU
ředitel závodů (RD) / asistent RD; technický delegát (i) a mezinárodní
rozhodčí
členové soutěžní jury a odvolací jury
nejméně jeden zástupce každého zúčastněného družstva
ředitel závodu
velitel střelnice, tratí, časoměřičů a počtářů, závodiště, logistiky a sekretář
závodu nebo jejich zástupci
nezbytný pomocný personál a tlumočníci, je-li nutné

1.8.3 Program porady vedoucích

Program porad vedoucích musí obsahovat následující body, jako jsou:
-

zahájení
prezence národních federací (nebo družstev)
volba odvolací jury a soutěžní jury (první porada)
losování
technická porada na příští závod
poznámky - ředitel závodu/ asistent; technický delegát
předpověď počasí
různé
body k odložení

1.8.4 Startovní listiny pro vytrvalostní závod, sprint a kvalifikaci supersprintu
by měly být vydány družstvům na konci porady v případě, že losování je
uskutečněno na poradě nebo by měly být publikovány bezprostředně po
losování. Startovní čísla by měly být rozdány příslušný závodní den.
1.9

Pravidla pro nesoutěžící osoby

1.9.1 Obecně

Nečestná pomoc nebo pomoc podle těchto pravidel nedovolená je v průběhu
závodu zakázána.
1.9.2 Zvláštní pravidla
1.9.2.1 Na střelnici
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a. Pokud není určeno jinak, je povoleno každé NF mít na střelnici tolik
trenérů, kolik mají do závodu zaregistrovaných závodníků. Jestliže má NF
pro závod zaregistrovaného pouze jednoho závodníka, může mít tato NF
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trenéry dva.

b. Na střelnici je komukoliv zakázáno podávat závodníkům jakékoliv akustické
nebo optické informace či rady, informace prostřednictvím rádia nebo
jiných způsobů komunikace a to v pásmu 10 m zleva až 10 m zprava
střelnice. Zakázaný prostor bude na střelnici označen jasně viditelnými
značkami „Zóna klidu“. Během nástřelu a/nebo závodu je zakázáno
přenášet jakékoliv informace trenérům a/nebo závodníkům ze střeleckého
okopu. Tyto zákazy neplatí pro obecné projevy nadšení nebo zklamání
diváků.
1.9.2.2 Na trati

Nezávodícím osobám je dovoleno pro poskytování informací nebo podávání
nápojů běžet až do vzdálenosti 50 m vedle závodníka. Dotýkat se závodníků s
cílem poskytnout jim podporu v pohybu nebo překážet jiným závodníkům je
zakázáno. Během závodu je zakázáno pomáhat závodníkům při změně vedoucí
k úpravě skluzu jejích lyží. Prostor stadionu bude označen a v tomto prostoru je
zakázáno běžet vedle závodníka. RD dané soutěže může vytvořit na trati další
zóny se zákazem vstupu pro trenéry.
1.9.3 Chování při soutěži

Diváci a další osoby musí být s těmito pravidly řádně seznámeni před
začátkem závodu prostřednictvím oficiálního hlasatele a upozorněni, že
porušení těchto pravidel nebo jiné chování, které ruší soutěž, může vést k
vykázání diváků či jiných osob organizačním výborem z prostoru závodiště.
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2. ORGANIZAČNÍ AUTORITY A JEJICH JMENOVÁNÍ
2.1

Obecně

Pro přípravu, vedení a řízení soutěží a závodů v biatlonu jsou zřizovány, voleny
nebo jmenovány následující organizace a osoby:
-

2.2

organizační výbor
odvolací jury (ZOH, MS, SP, OME, MSJ/D)
soutěžní jury, muži a ženy
RD/technický delegát (i) a mezinárodní rozhodčí
představitel exekutivy IBU (je-li to vhodné)
lékařský delegát IBU (je-li to vhodné)
Organizační výbor

Právo hostit soutěž nebo závod je udělován NF jako hostiteli. NF musí ustavit
organizační výbor (OV) a řídit soutěž nebo závod podle těchto pravidel a
pravidel použitých pro soutěž a sledovat směrnice uvedené v „Průvodci
organizátora“ pro všechny aspekty pořádané soutěže. Aby byla NF způsobilá
k organizování soutěže nebo závodu IBU, musí mít závodiště s platnou licencí
IBU s odpovídajícím vybavením pro danou soutěž.
2.2.1 Informační bulletin a pozvánky

OV soutěže IBU musí poslat informační bulletiny a /nebo pozvánky k soutěži
všem NF IBU v termínu stanoveném v pravidlech soutěže a to poštou, faxem,
v elektronické formě e-mailem a/nebo umístěním na webovou stránku s
oznámením e-mailem. Obecně jsou pro zaslání pozvánky dva různé časy:
-

MS (v zimě), MSJ/D – 1. září před soutěží
všechny ostatní soutěže IBU – 3 měsíce před soutěží

Výjimky mohou být pro regionální a kontinentální soutěže. Obsah pozvánky a
bulletinu je určen „Průvodcem organizátora“. Informační bulletin a pozvánka
musí být schválena RD/TD.
2.2.2 Lékařské služby
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Organizační výbor musí jmenovat lékaře závodiště, který je v první řadě
odpovědný za lékařskou péči pro sportovce, trenéry, členy družstev a
představitele národních federací. Mimoto musí tento lékař při návštěvě lékařů
družstev informovat o situaci v místě a koncepci místní lékařské péče. Lékař
závodiště musí potvrdit, ve spolupráci s ambulantní službou a ředitelem
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závodu IBU a/nebo TD před začátkem tréninku/závodu, že je na místě a
připraveno k použití nezbytné zdravotnické zařízení a vybavení.
2.2.3 Pojištění

OV musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škody pokrývající jak samotný
výbor tak i jeho všechny členy. Na druhé straně IBU zabezpečí pojištěním
odpovědnosti své zaměstnance a funkcionáře (TD, MR atd.) na celou dobu
jejich činnosti pro IBU. Organizační výbor musí mít k dispozici prohlášení o
pokrytí vydané uznanou pojišťovnou nejpozději den před oficiálním dnem
příjezdu. Toto prohlášení musí být na požádání k dispozici TD. Pojištění musí
pokrývat částky až do výše 5 milionů EUR.
2.3
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Soutěžní jury

2.3.1 Obecně

Soutěžní jury bude ustavena pro všechny soutěže v biatlonu, aby působila jako
autorita ve všech záležitostech majících vztah k soutěži, které nejsou zvlášť
určeny do pravomoci jiných orgánů IBU. Soutěžní jury je ustavena a pracuje v
souladu s těmito pravidly. Obecně je soutěžní jury ustavena zvlášť pro závody
mužů a žen. Nicméně TD smí ustavit spojenou soutěžní jury (např. dorostenci
a dorostenky, dorostenci a junioři, dorostenky a juniorky), pokud je potřeba.
Soutěžní jury rozhoduje o záležitostech týkajících se soutěže, závodů a s tím
spojených ujednání, stanoví podmínky pro zajištění spravedlnosti a správností
postupů. Soutěžní jury uděluje tresty za porušení pravidel nahlášená RD/
TD, mezinárodními rozhodčími, činovníky závodu a členy jury, a stejně tak
vlastní tresty a opatření. Navíc stanovuje časové vyrovnání a zásady v situacích
závodu, které nejsou pravidly a jinými publikacemi IBU stanovené. Soutěžní
jury také přezkoumává a rozhoduje o podaných protestech. Postupy soutěžní
jury jsou řízeny články 9.4, čl.10 a čl. 11 pravidel IBU a přílohou B kapitola 1.
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regionálních pohárech je soutěžní jury složena z pěti členů:
a. TD IBU - předseda

b. mezinárodní rozhodčí pro tratě nebo rozhodčí jmenovaný IBU
c.

ředitel závodu

d. dva vedoucí družstev ze dvou různých NF zvolení vedoucími družstev.
Na všech zasedáních bude přítomen RD, ale nemá právo hlasování.

2.3.2.1 Při ZOH a všech soutěžích IBU vyjma kontinentálního mistrovství a
kontinentálních pohárech smí být z jednotlivého národu členem soutěžní jury
pouze jedna osoba.
2.3.2.2 Na jiných mezinárodních závodech bude složení soutěžní jury
odsouhlaseno organizačním výborem a vedoucími družstev zúčastněných
federací.
2.3.3 Volba členů soutěžní jury

Volba členů soutěžní jury je řízena TD během porady vedoucích družstev.
Návrhy na členy soutěžní jury jsou žádány od vedoucích družstev. Jestliže je
počet kandidátů shodný s volnými místy v soutěžní jury, není nutné je volit, a
kandidáti se stanou členy soutěžní jury aklamací. Je-li kandidátů více, musí se
zvolit z vedoucích družstev. Každý národ má pouze jeden hlas. Člen soutěžní
jurty je zvolen prostou většinou. Nezíská-li prostou většinu žádný z kandidátů,
osoba, která získá nejméně hlasů je ze seznamu kandidátů vyňata, a volby se
opakují. To se děje tak dlouho pokud nejsou členové soutěžní jury zvoleni.
2.3.4 Porady a rozhodnutí soutěžní jury

2.3.1.2 Předseda

Soutěžní jury se musí sejít v co nejkratším čase kdykoliv je porada nutná jak
určí předseda a musí zůstat snadno dosažitelná pro řešení úkolů do doby 15
minut po zveřejnění předběžných výsledků. Doba zvláštních porad je detailně
uvedena v dodatku B těchto pravidel. Soutěžní jury běžně rozhoduje za účasti
všech jejich členů. Ve výjimečných případech je však kompetentní rozhodnout
za předpokladu účasti nejméně tří členů. Předseda soutěžní jury hlasuje pouze
při nerozhodném hlasování členů. Bod jednání je schválen prostou většinou
při hlasování každého člena.

2.3.2 Složení soutěžní jury

Povinnosti soutěžní jury detailně uvedeny v Příloze B těchto pravidel.

2.3.1.1 Doba volby

Soutěžní jury určena pro soutěž musí být zvolena před prvním oficiálním
tréninkem. Soutěžní jury zůstává kompetentní po celou dobu trvání soutěže, z
vážných důvodů může novou volbou dojít ke změně zvolených členů.
Předsedou soutěžní jury je TD

2.3.5 Úkoly soutěžní jury

Při všech soutěžích IBU vyjma kontinentálního mistrovství, kontinentálních a

2.3.6 Odvolání proti rozhodnutí soutěžní jury
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Odvolání proti penalizacím a disciplinárním opatřením uděleným soutěžní
jury může být podáno do 15 minut po zveřejnění finálních výsledků. Takové
odvolání může být provedeno na soutěžích, kde je ustavena odvolací jury:
ZOH, MS, SP, OME a MSJ/D. Odvolání nemůže být podáno k rozhodnutí o
zpoždění nebo odložení; v tomto případě je soutěžní jury konečným orgánem.
V jakýchkoliv ostatních soutěžích nelze odvolání po zveřejnění konečných
výsledků podat. Odvolání musí být podáno odvolací jury a musí být
předloženo v souladu se čl. 11 pravidel IBU.
2.4

Odvolací jury

2.4.1 Odvolací jury je složena z pěti členů a je nově zavedena v ECR 2.3.6.
Předsedou je člen Exekutivy IBU, který je jmenován Exekutivou IBU, aby oficiálně
zastupoval IBU na soutěžích (Exekutiva IBU jmenuje členy pro reprezentaci IBU
na vybrané soutěže). Ostatní členové odvolací jury musí být rovněž členové
Exekutivy IBU, pokud jich je dost přítomno. Při soutěžích, na kterých není
přítomen dostatečný počet členů Exekutivy IBU, musí být ostatní členové
vedoucí družstev a/nebo trenéři družstev zúčastňující se porad vedoucích.

2.4.2 Čtyři členové odvolací jury, mimo předsedy, budou zvoleni z přítomných
členů Exekutiby IBU nebo z vedoucích družstev či trenérů zúčastněných družstev
na poradě vedoucích a to ne později než v den porady vedoucích a před volbou
soutěžní jury. Volbu odvolací jury řídí předseda. Členové odvolací jury nesmí být
současně vedoucí činitelé soutěže nebo členové soutěžní jury. Každá národní
federace, která se účastní soutěže, má pro volbu pouze jeden hlas.
2.4.3 V případech postoupených odvolací jury, které se týkají země, ze které je
předseda nebo člen odvolací jury nebo pro kterou pracuje, je považováno, že je
tento člen ve střetu zájmů a nebude mít právo hlasovat. Pokud je považováno,
že je ve střetu zájmu předseda, řeší danou záležitost jiný přítomný člen Exekutivy
IBU, nebo pokud není přítomen žádný člen Exekutivy IBU, předsedá nejstarší
člen odvolací jury.
2.4.4 Proces odvolání pro odvolací jury

Podrobné shrnutí odvolacího řízení pro odvolací jury je uvedeno v příloze B
těchto pravidel.
2.5

Ředitel závodů (RD - Race director) a jeho asistent

2.5.1 Ředitelé závodů jsou oficiálně jmenováni IBU.

2.5.2 RD provádí nezbytné inspekce a vede zasedání s OV tak, aby zajistil
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řádnou přípravu nebo deleguje tuto odpovědnost na TD.
2.5.3 RD SP bude RD na ZOH
2.6

Techničtí delegáti

2.6.1 Obecná ustanovení

TD budou jmenováni technickou komisí IBU a pracují pod vedením RD. Při
nepřítomnosti RD přebírá jeho úkoly TD.
2.6.2 Jmenování TD

TD budou jmenováni technickou komisí IBU z jejich členů nebo ze skupiny
technických delegátů nejméně tři roky před ZOH, dva roky před MS a
v předcházející sezóně pro všechny ostatní soutěže IBU a nesmí být z
pořadatelské země. Avšak TD pro kontinentální mistrovství, kontinentální a
regionální poháry smí být z pořadatelské země s výjimkou OME/OME Juniorů.
Pro ZOH jsou jmenováni dva TD, z nichž je jeden jako asistent. Pro všechny
ostatní soutěže je jmenován jeden TD.
2.6.2.1 TD je předsedou soutěžní jury nebo obou jury pro soutěž, pro kterou
byl jmenován. Na ZOH, je asistent TD členem obou soutěžních jury, jak pro
soutěž mužů tak i soutěž žen.
2.6.2.2

Funkce TD je platná pouze pro soutěž, pro kterou byl jmenován.

2.6.3 Úkoly a povinnosti TD

TD musí přijet do místa soutěže v dostatečném předstihu před soutěží

a musí provést všechny nezbytné činnosti požadované pravidly a okolnostmi
na závodišti a to před, během a po soutěži. TD je zodpovědný za řízení
mezinárodních rozhodčích během soutěže. Detailně jsou úkoly a povinnosti
TD uvedeny v příloze B těchto pravidel.
2.6.4 Náklady na TD

Přesný časový rámec povinností TD je stanoven IBU. Organizátor soutěží a
závodů IBU je povinen uhradit TD náklady na ubytování, stravování a dopravu
(závodiště/ letiště atd.) po celou dobu zmíněnou výše. IBU má pokrýt cestovní
náklady TD a denní příspěvek jak je určeno pravidly IBU platnými pro dané
období.
2.7

Rozhodčí IBU

2.7.1 Obecná ustanovení
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Rozhodčí IBU jsou osoby, které jsou jmenovány technickou komisí IBU k
působení na soutěžích IBU. Jsou odpovědni za správné plnění povinností a
úkolů v jim určené oblasti působnosti, ve spolupráci se soutěžním výborem.
Dále mají rozhodčí IBU také řídit ostatní funkcionáře, radit a pomáhat jim v
jejich povinnostech a zasáhnout když je třeba zabránit chybám. Rozhodčí IBU
jsou při soutěži podřízeni TD, hlásí mu splnění svých úkolů a musí plnit jeho
příkazy.

f.

Rozhodčí IBU jmenováni pro ZOH, MS, MSJ/D a OME musí mít platnou licenci
TD. Mezinárodní rozhodčí pro jiné soutěže smí být jmenování z příslušné NF
nebo OV a musí být také držiteli platné licence mezinárodního rozhodčího.
Při IBU cupu musí být mezinárodní rozhodčí pro tratě a materiálovou kontrolu
ze skupiny TD a nejméně jeden z nich nesmí být z hostitelské země. Totéž je
aplikováno pro IBU rozhodčího materiálové kontroly na IBU junior cupu.

2.7.6 Náklady na rozhodčí IBU

2.7.2 Výběr mezinárodních rozhodčích

Při ZOH, MS, SP, OME a MSJ/D musí být všichni určení rozhodčí IBU z jiných
zemí, než je pořadatel a musí být členy skupiny TD. Pro závody SP a OME
musí být všichni mez. rozhodčí IBU ze zahraničí a musí být členem skupiny
TD. Při kontinentálním mistrovství a kontinentálních pohárech smí být všichni
mezinárodní rozhodčí z pořadatelské země. TK může povolit výjimky avšak za
předpokladu, že daná osoba je držitelem licence MR nejméně 4 roky.
2.7.3 Funkce rozhodčích IBU při závodech

Funkční zařazení pro rozhodčí IBU při soutěžích je následující:
-

start/cíl
střelnice
tratě
kontrola materiálu

2.7.4 Počty rozhodčích IBU pro soutěže

Pro soutěže se jmenuje následující počet rozhodčích IBU:
a. ZOH – 8 (všichni jmenováni IBU)
b. MS – 4 (všichni jmenováni IBU)
c.

MSJaD – 4 (všichni jmenováni IBU)

d. SP – 4 (všichni jmenování IBU)

e. IBU cup, MS v LB – 4 (2 jmenováni IBU; 2 jmenováni NF)

03 I

OME – 4 (všichni jmenováni IBU)

g. kont. mistrovství - 4 (všichni jmenováni NF)

h. soutěže kontinentálních pohárů – 4 (všichni jmenováni NF)
i.
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IBU cup juniorů, OME juniorů 4 (1 jmenován IBU; 3 jmenováni NF)

2.7.5 Úkoly a povinnosti rozhodčích IBU

Úkoly a povinnosti rozhodčích IBU jsou detailně uvedeny v Příloze B těchto
pravidel.
Přesný časový rámec povinností rozhodčích IBU je stanoven IBU. Organizátor
soutěží a závodů IBU je povinen uhradit rozhodčím IBU náklady na ubytování,
stravování a dopravu (závodiště/ letiště atd.) po celou dobu zmíněnou výše.
IBU má pokrýt cestovní náklady rozhodčích IBU a denní příspěvek jak je
určeno pravidly IBU platnými pro dané období.
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3. PROSTOR ZÁVODIŠTĚ A JEHO VYBAVENÍ
3.1

Obecně

Prostor závodiště je místo na kterém probíhají závody v biatlonu a trénink.
Sestává s areálu stadiónu, tratí a navazujících technických prostorů a prostorů
pro diváky. V areálu stadiónu je umístěn prostor startu a cíle, střelnice, trestné
kolo, předávací území štafet a prostory pro diváky. Technické prostory jsou
v blízkosti stadiónu a sestávají z prostoru pro testování lyží (tam kde stále
existují), buněk družstev pro mazání lyží, prostoru pro odpočinek družstev
a převlékání sportovců a parkoviště a dále nezbytných budov a kanceláří
organizačního výboru. Závodiště musí být technicky vyhovující podle těchto
pravidel tak, aby umožnilo pořádání všech druhů biatlonových závodů, a
musí nabízet nejlepší možný výhled na závody divákům a splňovat všechny
požadavky pro TV přenos. Závodiště kandidující na pořádání MS a soutěží SP
musí mít A licenci IBU a závodiště pro MSJ/D, OME, IBU cup a MS v LB musí
mít alespoň B licenci IBU. Závodiště pro ZOH musí získat A licenci IBU.
3.1.1 Licence IBU

3.1.1.1 Všechny závodiště, na kterých se pořádají soutěže IBU musí mít licenci
IBU (kromě IBU poháru juniorů a kontinentálních/regionálních soutěží).

3.1.1.2 Pro vystavení licence IBU určuje kritéria Exekutiva IBU. Ta může vystavit
novou licenci IBU na základě písemné žádosti podané členskou federací, která
si přeje pořádat soutěž IBU na závodišti ve své zemi, jestliže jsou splněna kritéria
stanovená v Licenčních dokumentech IBU. Tyto dokumenty mohou být staženy v
jejich aktuální verzi na www.biathlonworld.com.
3.1.1.3 Závodiště musí získat platnou licenci IBU před zahájením procesu
žádosti pro pořádání. Pro žádost na konání MS musí být platnost licence A
nejméně do konce sezóny, na kterou je žádost podána. Výjimky mohou být
přijaty v případě, že IBU nemá žádné obavy, že taková licence by nemohla být
kvůli vážným problémům prodloužena před zahájením sezóny, ve které se MS
bude konat.
3.1.2 Obecné požadavky

Prostor startu a cíle, střelnice, trestné kolo a předávací území štafet musí být
umístěny v rovném terénu blízko sebe s dobrým výhledem na průběh závodu
pro většinu diváků. Tyto prostory a kritické části tratě musí být oploceny,
aby nikdo závodníkům nepřekážel a aby si nemohli pomýlit tratě a aby bylo
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zabráněno přístupu neoprávněným osobám. Avšak výška a rozsah oplocení
musí být co nejvíce minimalizován, aby se zabránilo překážení přenosu TV.
Musí zde být dostatečný prostor pro pohyb závodníků a činovníků závodu
k provádění jejich požadovaných činností a dostatek místa pro doprovod
závodníků, tisk, fotografy a diváky a dostatečný prostor pro obsluhu kamer
a přenosových prostředků bez nežádoucího vlivu na závod. Příklady objektů
závodiště jsou uvedeny v „Příručce organizátora“.
3.1.2.1 Maximální vzdálenost a výškový rozdíl

Objekt závodiště pro ZOH a MS nesmí být vzdálen více než 30 km nebo 30
minut jízdy od místa ubytování družstev a výškový rozdíl by neměl být více než
+/- 300 m výše, pokud to exekutiva IBU neschválí jinak.
3.1.2.2 Závodní kancelář

Závodní kancelář nebo její pobočka musí být umístěna v prostoru stadiónu
nebo v jeho blízkosti. Kancelář musí být otevřena během času soutěže,
počínaje dnem příjezdu a tvoří místo oficiálního styku mezi družstvy a
organizačním výborem.

Družstvům musí být umožněno podávat v kanceláři přihlášky k závodům a
v kanceláři musí být k dispozici informace o soutěži a závodech. V kanceláři
nebo její blízkosti musí být zřízeny poštovní přihrádky pro každé zúčastněné
družstvo.
3.1.2.3 Elektronická informační tabule

Na ZOH, MS, MSJ/D, OME a SP musí být na stadiónu v místě schváleném
při udělení licence nebo od RD umístěna elektronická informační tabule s
nejméně šesti řádky.
3.1.2.4 Umělé osvětlení

Závody IBU mohou být pořádány při umělém osvětlení, pokud to je schváleno
exekutivou jako součást programu. Za výjimečných okolností smí pořádání
závodu za umělého osvětlení schválit soutěžní jury. V každém případě musí
osvětlení splňovat následující normy:
-
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světelné podmínky musí být stejné pro všechny závodníky
minimálně přibližně 1000 luxů na terče včetně papírových terčů pro
nástřel, bez jakýchkoliv stínů a se světlem rovnoměrně rozloženým po
celých terčích. Tento požadavek platí pro všechna závodiště s licencí.
minimálně přibližně 300 luxů po celé trati a stadiónu, bez tmavých
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prostorů (když jsou na závodišti světla) a přibližně 600 – 800 luxů na cílové
čáře.
Je-li zapojena televize, je požadováno přibližně 900 – 1200 luxů na
cílové čáře, terčích (světlo rovnoměrně rozložené po všech terčích), na
papírových terčích bez jakýchkoliv stínů, stejně jako na stadionu a tratích.

V uvedených prostorech se nesmí objevit žádné tmavé místo. Ostatní
požadavky musí být konzultovány s TV.

Všechna měření musí být provedena umístěním měřicího přístroje na zem se
směrem vzhůru. Přesnější požadavky jsou stanoveny v kontrolním seznamu pro
licence A a licence B, které lze stáhnout s domovské stránky IBU.
3.2

Prostor startu a prostor pro zahřívání

3.2.1 Obecně

Prostor startu pro všechny soutěže musí být v rovině, s dobře zhutněným
sněhem, kvalitně upraveným a musí být viditelný pro diváky. Startovní čára
musí být umístěna v pravém úhlu ke směru tratí a musí být vyznačena červenou
čárou zapuštěnou do sněhu, vyjma tam, kde je použita elektronická startovací
branka. Prostor má být dobře oplocen a musí být vhodný pro bezproblémový
pohyb závodníků, členů doprovodu a činovníků závodu. Musí zde být zahřívací
prostor přímo navazující na prostor startu, aby se zde závodníci mohli rozcvičit
před startem, s dostatečným prostorem na odložení oblečení a místem pro
stojany na zbraně s minimální kapacitou 140 zbraní, nebo jak nařídí RD/TD.
3.2.2 Startovní prostor pro vytrvalostní závod, sprint a kvalifikaci
supersprintu

Startovní prostor pro vytrvalostní závod, sprint a kvalifikaci supersprintu
musí být přibližně 8–10 m dlouhý a minimálně 2 m široký a musí být oddělen
od prostoru pro zahřívání závodníků plotem s volným místem umožňujícím
kontrolu vstupu.
3.2.3 Startovní prostor pro stíhací závod

Startovní prostor pro stíhací závod musí mít minimálně čtyři startovní koridory.
Skutečný počet startovních koridorů bude určen počtem shodných startovních
časů ve startovní listině - je-li pět společných startů ve startovní listině, potom
musí být pět startovních koridorů atd. Startovní koridory musí být číslovány
zprava doleva, musí být 1,5 – 2 m široké a dostatečně dlouhé aby se v nich
umístil požadovaný počet závodníků. Společná startovní čára musí protínat
konec startovních koridorů. Koridory musí být paralelně jeden vedle druhého
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a musí být zřetelně odděleny. Dále musí být vytýčen zvláštní průchod nebo
koridor, který umožňuje přechod startovní čáry v případě pozdního startu. Na
tento průchod musí dohlížet rozhodčí startu. Při ZOH, MS, MSJ/D, SP, OME, IBU
cupu a IBU cupu juniorů musí být 1,5 m po startovní čáře instalován snímač
transpordérů s videokamerou pro zachycení relativního času startu každého
závodníka v případě časného startu.
3.2.3.1 Startovní tabule pro stíhací závod

V čele použitých startovních koridorů a startovní čáry musí být po levé straně
závodníka umístěny jednotlivé tabule, ukazující startovní čísla a startovní časy
v jednotlivých koridorech tak aby byla startovní čára dobře viditelná z čela pro
kontrolu každého startujícího.
3.2.4 Startovní prostor pro start všech štafet, skupinový start, start
hromadného závodu a finále supersprintu

Prostor startu musí být zbudován ze tří koridorů širokých 3 m uhlazených do
roviny s prostorem 3 m mezi jednotlivými závodníky.
3.2.4.1 Startovní značky a tabulky – všechny štafety/smíšené štafety,
skupinový start, hromadný závod a finále supersprintu

Startovní pozice musí být označeny nylonovými nebo přírodními značkami.
Čísla musí odpovídat číslům startujících v závodě. Velikost tabulek se
startovními čísly musí být 20 x 20 cm. Běžně musí být tabulky s čísly umístěny
vpravo u každé řady startujících pokud to není rozdílně specifikováno RD/TD
a čísla musí být čitelná zepředu i zezadu. Čísla na tabulkách musí být nejméně
10 cm vysoká a musí být dobře viditelná pro závodníky a TV. Startovní dráhy
musí být číslovány zprava doleva.
3.2.5 Informační tabule tratí

Ve vstupu do prostoru startu musí být tabule s mapkou tratí pro závod.
3.2.6 Startovní hodiny

V prostoru startu pro vytrvalostní závod, sprint a kvalifikaci supersprintu musí
být umístěny startovací hodiny tak, aby byly snadno čitelné ze startovní čáry.
Display hodin musí být synchronizován se zvukovým signálem. Pro stíhací
závody musí být hodiny na levé a pravé straně startu. Kromě toho v nebo
blízko startovního prostoru musí být umístěny hodiny, které ukazují přesný
denní čas a jsou viditelné pro závodníky ve startovním prostoru.
3.2.7 Kontrola vybavení/materiálu před startem
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Kontrola vybavení/materiálu před startem musí být umístěna v těsné blízkosti
startovního prostoru. Její umístění a zbudování musí zajistit hladký, řádný
a časově odpovídající tok závodníků na start. Stanoviště kontroly musí být
vybaveno stoly a potřebným vybavením a materiálem pro provedení kontroly.
3.3

Tratě a přilehlé oblasti

3.3.1 Obecně

Tratě jsou sítí lyžařských cest užívaných pro závod. Sestávají z plynule se
měnících rovných, stoupajících a klesajících úseků. Zvlášť dlouhá a obtížná
stoupání, nebezpečné sjezdy a jednotvárné roviny nejsou povoleny. Změny
směru se nesmí vyskytovat tak často, aby vážně narušovaly běžecký rytmus
závodníků. Podrobná specifikace tratí je uvedena ve článku 1.4.10 v tabulce 1.
3.3.1.1 Zóny TV

Zóny pro TV přenos závodů budou na tratích určeny RD odpovědným pro
danou soutěž. Prvotním účelem zón je zajistit nejlepší možné pokrytí závodu
médii zvláště pak zabránit rušení TV přenosu nezávodícími osobami.
3.3.2 Výška, šířka, sklon a délka

Maximální výška kterékoliv části trati nesmí být vyšší než 1800 m nad mořem
pokud není za nezbytných okolností zvlášť potvrzena výjimka exekutivou
IBU. Pro všechny soutěže IBU musí mít tratě minimální šířku 6 m upraveného
povrchu sněhu pro závodníky plus dodatečný prostor pro trenéry a TV. V
příkrých úsecích tratě musí být i širší až do 8 m. V zúžených částech, jako jsou
mostky nebo horské přechody, kterým se nelze vyhnout, nesmí být užší než 4
m a delší než 50 m. Skutečná délka trati nesmí být kratší o více než 2% nebo
delší o více než 5 % než je délka stanovená pro závod, při měření ve středu
tratě. Maximální sklon pro všechna stoupání závodní tratě nesmí převýšit 25%.
3.3.3 Vytvoření stop

Je-li požadováno, bude na příkaz RD vyříznuta stopa v klesajících úsecích tratě.
Stopy nesmí být zhotoveny tak nebo v těch částech, kde by mohly ohrozit
závodníky nebo jim překážet. Šířka a hloubka stopy musí být provedena tak,
aby byla použitelná pro všechny regulérní druhy bot a vázání bez bočního
tření. Pro dny tréninku by měly být stopy pro klasiku připraveny po okraji
závodní trati, pokud to sněhové podmínky dovolí.
3.3.4 Bezpečnost

Tratě musí být připraveny tak, aby závodník mohl jet bez přílišného rizika
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nehody. Pro zlepšení bezpečnosti závodů může soutěžní jury změnit první
kolo při hromadném závodě, stíhacím závodě nebo štafetách a to i v případě,
nesplnění požadavků na délku tratě nebo její stoupání.
3.3.5 Úprava

Tratě musí být pokud možno rovné, pevně utlačené a hladce upravené.
Zatáčky ve spádech musí mít, je-li to nezbytné, vyspádované mantinely.
Všechny druhy zábran a překážek jako jsou kořeny, větve, kameny a hlína
musí být z tratí odstraněny. Převislé a trčící větve musí být oříznuty tak, aby
nepřekážely závodníkům a neohrožovaly je.
3.3.6 Značení

Tratě musí být jasně označeny a definovány tak, aby závodníci nebyli nikdy na
pochybách, kudy trať vede. Toto platí zejména v klesáních, odbočkách a jiných
kritických místech. Na takových místech musí být jasné označení. Uzavřené
okruhy nebo odbočky musí být zcela přehrazeny na sebe navazujícími
stříškami nebo plůtky.
3.3.6.1 Pořadí barev trati

Okruh 1 km musí být označen purpurově, okruh 1,5 km oranžově, okruh 2 km
červeně, 2,5 km zeleně, 3 km žlutě, 3,3 km modře a 4 km hnědě. Jasně musí
být barvami tratí označeny křižovatky.
3.3.7 Oplocení a stříšky

Všechny tratě, které nejsou pro závod použity, musí být uzavřeny. Tratě vedoucí
těsně vedle sebe musí být vzájemně odděleny plůtky nebo stříškami tak,
aby závodník nemohl vjet na špatnou trať. Stříšky musí být jasně viditelné,
20 cm vysoké, 1 m dlouhé a zhotoveny z těžkého materiálu aby je nemohl
odfouknout vítr.
3.3.8 Předjezdci

RD, TD a IBU rozhodčí pro tratě rozhodnou zda je potřeba nasazení
předjezdců nebo ne.
3.3.9 Specifikace závodních tratí

Tabulka 1 (čl. 1.4.10) uvádí požadovanou technickou specifikaci tratí pro
jednotlivé druhy závodů.
3.3.10

Předávací území štafet

Při závodě štafet musí být dobře vyznačeno předávací území, 30 m dlouhé a 9
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m široké umístěné na konci přímého úseku takovým způsobem, že závodníci,
kteří jdou na předávku, do něj vstupují kontrolovanou rychlostí. Posledních 50
m tratě před předávacím územím musí mít šířku nejméně 9 m. Předávací území
musí začínat cílovou čárou nebo být v její těsné blízkosti. Začátek a konec
území musí být označen 1 m dlouhou červenou čárou na pravé a levé straně
a tabulemi s nápisem Předávací území - začátek a Předávací území - konec.
Území musí být po obou stranách uzavřeno stříškami nebo plotem s jedním
vstupem pro řízený vstup startujících závodníků.
3.3.10.1 Posledních 50 m tratě před předávacím územím musí umožnit
závodníkům bezproblémový příjezd do předávacího území. Do předávacího
území mají povolen vstup pouze závodníci, kteří předávají a přebírají štafetu a
rozhodčí odpovědni za dohled v tomto území.
3.3.11

Trestné kolo

Pro sprint, supersprint, stíhací závod, hromadný závod a štafetové závody musí
být ihned za střelnicí vytýčeno trestné kolo – ne dále než ve vzdálenosti tratě
60 m od pravého okraje střelnice ke vstupu na trestné kolo. Trestné kolo musí
tvořit oválná trať 6 m široká a 150 m (+/- 5 m), pro supersprint a pro smíšené
štafety dvojic 75 m (+/- 5 m) dlouhá, měřeno na vnitřní straně kola. Volný vjezd
musí být nejméně 15 m dlouhý. Trestné kolo musí být vyznačeno stříškami
umístěnými vedle sebe tak, aby závodníci neměli možnost zmýlit si vjezd/
výjezd.
3.3.11.1 Trestné kolo musí být umístěno v rovině tak, aby mezi tratí a kolem
nebyla žádná další vzdálenost, kterou by závodníci museli ke vstupu do
trestného kola ujet.
3.3.12

Zahřívací trať

Na všech soutěžích IBU musí být v těsné blízkosti (přibližně 300 m) od prostoru
startu se snadným přístupem z kabin družstev oddělená trať, na které se
mohou závodníci zahřívat. Trať musí být nejméně 400 m dlouhá a musí být
upravena stejně jako tratě závodní, ale nesmí být jejich součástí. Takováto trať
by měla být i v místě všech ostatních soutěží.
3.4

Střelnice

3.4.1 Obecně

Na střelnici se uskutečňují veškeré střelby v závodech v biatlonu. Musí být
umístěna ve středu prostoru stadiónu a terče i střelecká rampa musí být
viditelné pro většinu diváků. Střelnice musí být plochá a rovná a musí být
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ohraničena odpovídajícími bezpečnostními náspy po stranách a za terči podle
příslušných národních bezpečnostních předpisů. Umístění a uspořádání
střelnice musí být zajištěno přísně s ohledem na bezpečnost v návaznosti na
tratě, stadión a okolní prostor. Střelnice by měla obvykle směřovat na sever pro
zajištění světelných podmínek v průběhu závodu. Bezpečnostním přepážkám,
které překáží divákům a TV ve sledování závodu by se mělo v co největší
možné míře vyhýbat. Střelnice musí vyhovovat všem místním zákonům.
3.4.2 Specifikace a uspořádání
3.4.2.1 Vzdálenost střelby

Vzdálenost mezi přední hranou střelecké rampy (palebné čáry) a linií terčů
musí být 50 m (+,- 1 m).
3.4.2.2 Střelba vleže a vstoje

Při pohledu ve směru střelby je pravá polovina střelnice pro střelbu vleže a
levá pro střelbu vstoje. Rozdělení musí být závodníkům jasně označeno tabulí.
Výjimka v uspořádání střelnice je při stíhacím závodu, hromadném závodu
finále supersprintu a štafetových závodech, kdy závodníci střílí na všech
střeleckých stanovištích v obou střeleckých polohách.
3.4.2.3 Vjezd a výjezd

Během závodu i tréninku musí závodníci vstupovat na střelnici zleva a zprava ji
opouštět.
3.4.2.4 Rovinnost

Povrch střelecké rampy a plochy, na které terče stojí, musí být pokud možno
přibližně ve stejné rovině. Střelecká rampa a plocha s terči musí být výše než
prostor mezi nimi nejméně o 30 cm a více, když to vyžadují sněhové podmínky.
3.4.2.5 Prostorové uspořádání střelnice

Za střeleckou rampou měřeno zpět od hrany palebné čáry musí být ohraničený
prostor široký 10 - 12 m táhnoucí se podél celé délky střelnice. Tento prostor je
určen pro závodníky, rozhodčí a členy jury. Po schválení RD/TD mohou tohoto
prostoru použít i jiné osoby jako je skupina TV kameramanů. Bezprostředně za
tímto prostorem musí být ohraničen druhý prostor nejméně 2 m široký a 30 cm
výše než střelecká rampa určený pro členy doprovodu každého družstva. Tento
prostor musí být uspořádán tak, aby členové doprovodu dobře viděli na terče
a prostor střelecké rampy. Za prostorem pro trenéry musí být prostor široký 1,5
m, zvětšující šířku střelnice, rezervovaný především pro média.
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3.4.3 Střelecká rampa

Střelecká rampa je prostor zadní části střelnice, kde závodník při střelbě
leží nebo stojí. Rampa musí být zcela zhutněná, uhlazená a v rovině s celým
prostorem užívaným závodníky v průběhu závodu.
3.4.3.1 Střelecké stavy

Střelecká rampa je rozdělena na střelecké stavy, ze kterých závodníci
jednotlivě střílí. Každý střelecký stav musí být nejméně 2,75 m ale ne více než
3 m široké. Šířka musí být po obou stranách označena do vzdálenosti 1,5 m od
přední hrany dozadu červeně zbarvenými latěmi zapuštěnými do sněhu tak, že
jsou 2 cm pod úrovní povrchu sněhu. Obě strany každého střeleckého stavu
musí být označeny od rampy k terčům pěti (5) oddělovači stavů (T-sloupky
s označujícími tabulemi max. 20 cm širokými a 15 cm vysokými s kovovými
tyčemi) střídajícími se barvami pozadí čísel stavů, které jasně určují stavy a
nepřekáží střelbě. První sloupek musí být umístěn ve vzdálenosti 10 m. Mezi
vnějšími stranami pravého a levého koncového stavu a přilehlými náspy musí
být vzdálenost 3 – 5 m. Tato vzdálenost musí být zachována od rampy k terčům.
3.4.3.2 Střelecké podložky

Pro střelbu vleže i vstoje musí být na každém střeleckém stanovišti položena
podložka předním okrajem na palebné čáře a ve středu stanoviště. Na všech
soutěžích IBU musí mít podložka rozměr 200 x 150 cm s tloušťkou 1 - 2 cm
a musí být vyrobena ze syntetických nebo přírodních vláken s neklouzavým
povrchem. Střelecká podložka musí být označena 5 cm širokou čárou 50 cm
od palebné čáry pro snadnější zaujmutí správné střelecké polohy závodníkem.
3.4.4 Terče

3.4.4.1 Typy terčů

Pro biatlon se používají tři hlavní druhy terčů – kovové, papírové a plně
elektronické. Pro závody mohou být použity pouze kovové a plně elektronické
terče. Pro nástřel mohou být použity pouze papírové a plně elektronické
terče. Papírové, kovové a plně elektronické terče mohou být použity pro
trénink. Pro závody IBU se mohou používat pouze terče, které jsou v souladu s
materiálovým katalogem IBU (Příloha A). Na všech soutěžích IBU musí střelnice
mít 30 střeleckých stavů a terčů stejného typu/modelu. Terče použité na ZOH,
MS, SP, IBU cupu, MSJ/D, OME a všech jiných soutěžích s živým TV přenosem
musí být dálkově nastavitelné (bez lana) a s elektronickým vyhodnocováním
terčů.
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3.4.4.2 Údržba terčů

Terče musí být dobře udržovány a seřízeny podle pokynů výrobce.
3.4.4.3 Umístění terčů

Terče musí být ustaveny v jedné rovině rovnoběžné s přední hranou střelecké
rampy. Musí být rovné ve všech směrech. Terče musí být umístěny tak,
aby střední cíl terče byl ve středu šířky střeleckého stavu. Terče se nesmí
odchylovat stranově více než 1° od pravého úhlu příslušného střeleckého
stavu. Střed terčů musí být 80 - 100 cm výše než povrch střelecké rampy.
3.4.4.4 Pozadí

Pozadí za terči musí být bílé od spodního okraje až do výšky minimálně 50 cm
nad horní hranou terče včetně celé konstrukce v tomto prostoru.
3.4.5 Číslování a značení

Střelecké stavy a jim odpovídající terče musí mít stejná čísla, dobře viditelná,
a začínající zprava číslem 1. Na všech soutěžích IBU musí být střelecká
stanoviště očíslována na levé i pravé straně přední hrany střelecké rampy.
Tabule s čísly na střelecké rampě musí být umístěny tak, aby nepřekážely TV
přenosu střílejících sportovců. Musí být 30 cm vysoké a 20 – 25 cm široké.
Tištěné číslo musí být umístěno ve spodu tabule a musí být 18 - 20 cm vysoké
s tloušťkou čar čísel 2 - 3 cm. Značky musí být montovány na nosných kůlech
1 - 2 cm silných a 40 cm vysokých – měřeno od povrchu sněhu ke spodku
číselné značky. Číslo nesmí být umístěno dále než 30 cm od palebné čáry
ve směru terčů. Velikost čísel terčů je na výšku 40 cm a šířka čar 4 cm a musí
být umístěny na tabulích velikosti 45 x 45 cm ve středu přímo nad terči. Jak
značky terčů, tak i značky střeleckých stavů musí být ve střídajících se barvách,
shodujících se se značkami koridorů ve tvaru T nebo v jiných barvách dle
rozhodnutí IBU.
3.4.5.1 Hranice vjezdu a výjezdu

Na vstupu a výstupu střelnice, 10 m od levého a pravého střeleckého
stanoviště musí být zřetelné značky. Tyto značky označují vnější hrany zóny
střelnice, kde je zakázáno podávat informace.
3.4.6 Větrné praporky
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Při závodech a oficiálním tréninku musí být na straně každého druhého
střeleckého stanoviště počínaje vpravo od střeleckého stanoviště 1, 5 m před
střeleckou rampou a 20 m před terči, umístěny větrné praporky. Praporky musí
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být umístěny tak, aby jejich horní okraj byl ve stejné výšce jako spodní okraj
terčů a nebránil přímému pohledu na terče.
3.4.6.1 Snímače hodnoty větru

OV může, ale není to vyžadováno, umístit na střelnice v návaznosti na větrné
praporky zařízení pro sběr dat o větru. Avšak nesmí to být žádný druh displeje,
který kterémukoliv závodníkovi překáží, omezuje jej nebo tlačí na kteroukoliv
část těla nebo lyžařské výzbroje.
3.4.7 Stojany na zbraně

Během závodu musí být umístěny stojany pro tři rezervní pušky každého
zúčastněného družstva. Stojany musí být jasně označeny jmény zúčastněných
zemí nebo družstev. Během tréninku a nástřelu musí být zabezpečen stojan
na každé stanoviště, každý z nich pro minimálně 7 zbraní. Pro trénink musí být
odpovídající počet stojanů před a/nebo za střelnicí.
3.4.8 Videokamery na střelnici

Při všech závodech IBU musí být na střelnici instalovány videokamery tak, že
jejich umístění a počet plně pokryjí a zaznamenají všechny činnosti závodníků
na střelnici.
3.5

Prostor cíle

3.5.1 Obecně

Cílový prostor začíná na závodní trati cílovou čárou a končí stanovištěm cílové
kontroly vybavení/materiálu a oblečení. Musí být bez překážek a nejméně 30
m dlouhý a 9 m široký. Posledních 50 až 75 m tratě před cílovou čárou musí
být přímých a 9 m širokých, rozděleno na tři stejné koridory se značkami, které
nepřekáží lyžím. Vstup do cílového prostoru je dovolen pouze rozhodčím,
závodníkům, kteří končí závod a zvlášť určenému personálu TV pod dohledem
mezinárodního rozhodčího startu a cíle. Prostor musí být vybaven zařízením
pro měření času cíle, konstrukcí/označením/reklamami a vybavením pro
přenos jako jsou kamery atd. podle specifikace pro každou soutěž IBU.
3.5.1.1 Cílová čára musí být ve sněhu vyznačena červenou, do sněhu
zapuštěnou čárou a musí být v pravém úhlu ke směru tratě a jasně viditelná pro
závodníky a přenosové kamery.
3.5.1.2 Úseky s označenými koridory
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V úsecích s vyznačenými koridory by si měli závodníci vybrat koridor před
jeho první značkou. V žádném závodě není dovoleno překážet. Závodník smí
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opustit vyznačený koridor jen tehdy, pokud tím nepřekáží jiným závodníkům
(toto chování je definováno jako záměrné bránění, omezování nebo utlačování
jakéhokoliv závodníka s kteroukoliv částí těla nebo lyžařské výzbroje).
3.5.2 Kontrola výstroje a výzbroje v cíli

Kontrola vybavení/materiálu v cíli musí být umístěna tak, aby byl dojíždějící
závodník do ní automaticky doveden a mohl jí pod dohledem projít. Toto je
zvlášť důležité při závodě štafet, aby závodník, který závod končí, nepřekážel
na výjezdu z předávacího území. Umístění a oplocení cílového prostoru musí
být provedeno tak, aby byl závodník automaticky zaveden do cílové kontroly
vybavení/materiálu a nemohl se jí žádným způsobem vyhnout.
3.5.3 Prostor pro sdělovací prostředky

V přímé návaznosti na cílový prostor a prostor materiálové kontroly musí být
zbudován ohrazený prostor (smíšená zóna) pro představitele TV společností,
novináře a fotografy, aby měli přímý kontakt se závodníky pro interview a
fotografování po proběhnutí cílem.
3.5.4 Místo občerstvení

Za cílovým prostorem musí být místo pro občerstvení, jehož umístění musí být
odsouhlaseno s RD/TD, pro podávání nápojů a zajištění papírových ubrousků
a jiných nezbytných služeb pro závodníky, kteří ukončili závod. Veškeré
podávané občerstvení musí být chráněno před přidáním cizích, nepovolených
substancí.
3.5.5 Přístřešek pro převlékání

V návaznosti na cílový prostor musí být přístřešek, zabezpečující soukromí, pro
převlečení závodníků. Velikost přístřešku musí být přibližně 2x3 m.
3.5.6 Výstup z cílového prostoru

Za mix zónou musí být prostor, kde se mohou sportovci setkat se členy jejich
doprovodu a servisními firmami a zároveň si převzít svou výstroj a oblečení.
Musí zde být stojany na zbraně s kapacitou nejméně 70 zbraní.
3.6

Kabiny družstev pro mazání a parkoviště družstev

49

VERZE 2021

Na stadiónu nebo velmi blízko něj musí být nezbytný počet stálých budov
nebo jiných dočasných konstrukcí dobré kvality, ve kterých si družstva
mohou uložit vybavení, voskovat lyže. Kabiny musí být vybaveny osvětlením,
elektrickými zásuvkami a odpovídající ventilací pro odstranění voskových
výparů a musí být vytopeny na 20°C. Každé družstvo NF s celkovým počtem
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startujících závodníků (mužů a žen) od čtyř do devíti musí mít svou vlastní
kabinu, zatímco NF s celkem deset a více závodníků na startu musí mít kabiny
dvě nebo jednu velkou. Menší družstva mohou mít kabinu společně, pokud
to dovoluje pracovní prostor a bezpečnostní předpisy. Kabiny by měly být
vybaveny uzamykatelnými dveřmi a družstva musí obdržet odpovídající klíče.
Nelze-li vchod uzamknout, musí pořadatel zajistit ostrahu kabin. Parkovací
prostor pro družstva a auta pro přípravu lyží musí být zajištěn v rozumné
vzdálenosti od kabin.
3.7

Šatny pro závodníky
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V blízkosti mazacích buněk musí být zajištěny místnosti nebo oddělené
kontejnery jako prostory pro převlékání závodníků. Tyto mohou být částí
budovy stadionu, samostatný ohřívaný přístřešek nebo stan.
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4. VÝZBROJ A OBLEČENÍ PRO ZÁVOD
4.1

Obecná pravidla

4.2

Prověrky výzbroje

Termín závodní materiál/výzbroj a výstroj zahrnuje veškerý materiál, vybavení,
sportovní nářadí a oblečení, které závodník při soutěži užívá, včetně reklamy.
Definice a specifikace závodního materiálu, vybavení, sportovního nářadí a
oblečení a reklamy jsou stanoveny v Materiálovém katalogu IBU (Příloha A) a v
pravidlech IBU o reklamě.
4.2.1 Předběžná kontrola

Výzbroj a výstroj závodníka musí být prověřena před startem a v cíli závodu.
Navíc se provádí předběžná kontrola výzbroje a výstroje před závodem,
obvykle před prvním oficiálním tréninkem, aby se zajistilo, že nenastanou
žádné problémy.

Všichni registrovaní sportovci musí mít své vybavení zkontrolováno, když
přijedou poprvé na soutěž IBU dané série nebo po provedení jakékoliv
změny na jejich materiálu/vybavení nebo oblečení. Jakmile je zkontrolována a
schválena závodníkova zbraň, je na pažbu vylepena kontrolní nálepka IBU.
Při soutěžích IBU nesmí být použita žádná výstroj nebo materiál, pokud
neodpovídá pravidlům soutěží a závodů a současně pravidlům IBU pro
reklamu a nebyl schválen IBU tzn. ředitelem soutěží (RD), technickým
delegátem nebo mezinárodním rozhodčím IBU pro materiál.
4.2.2 Předstartovní kontrola výzbroje a výstroje

Závodník se musí hlásit u kontroly materiálu/výzbroje a výstroje na startu
nejpozději 10 min. před startem závodu a tam si nechat zkontrolovat
označenou zbraň a zkontrolovat oblečení. Toto platí pro všechny druhy závodů.
Závodníci jsou zodpovědni za čas potřebný k provedení kontroly/značení i
když by to mělo znamenat pozdní start. Závodníkům, jejichž výzbroj a oblečení
není v souladu s pravidly IBU, není kontrolou povolen průchod kontrolou
materiálu/výzbroje a výstroje na startu do doby, než budou nedostatky
opraveny.
Vybavení, zbraně a oblečení, které byly prověřeny kontrolou na startu, nesmí
být upravovány způsobem zakázaným těmito pravidly nebo materiálovým
katalogem IBU. Předchozí kontroly závodníka ho v žádném případě nezbavují
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odpovědnosti dodržovat čl. 1.5.2. Pro usnadnění prověrky musí být stanoviště
kontroly otevřeno nejpozději 15 minut před začátkem nástřelu a závodníci
mají právo si nechat své zbraně prověřit od tohoto okamžiku. Dřívější otevření
kontroly výzbroje před startem bude povoleno a umožní všem sportovcům
vyhnout se časovým problémům.

e. Sportovec má čipy (transpondery), pokud jsou užity.

Musí být provedena následující kontrola:

Tato kontrola však nezbavuje závodníka zodpovědnosti dodržovat čl. 1.5.2.

4.2.2.1 Vymezení úkolů při kontrole před startem

a. Závodník musí mít na sobě své startovní číslo a čísla na stehnech.

b. Potom bude prověřena puška na bezpečnost pro potvrzení, že neobsahuje
náboje v komoře není vložen žádný zásobník.
c.

Zkontroluje se správnost hmotnosti, odporu spouště, rozměrů a tvaru pušky
a umístění reklamy. Zapíše se výrobní číslo zbraně tak, aby mohla být zbraň v
cíli identifikována.

d. Prověří se správnost lyží a holí.

e. Prověří se správnost oblečení a ostatní výstroje včetně reklamy.
4.2.2.2 Značení

Výzbroj bude označena pro zabránění neoprávněným změnám výzbroje
během závodu použitím startovního čísla jiného závodníka.
4.2.2.3 Zpoždění před startem

Závodníci jsou sami odpovědni za svůj opožděný start způsobený pozdním
příchodem do prostoru kontroly vybavení nebo opravou výstroje a výzbroje
aby odpovídala pravidlům. Organizátor musí zajistit dostatečný počet
funkcionářů a tím zabezpečit hbitý průběh kontroly a takto předejít zpoždění
startu u závodníků, kteří se ke kontrole dostavili včas.
4.2.2.4 Poslední kontrola před startem

Dvě minuty před startem má pomocník startéra zkontrolovat závodníka, aby se
ujistil, že:
a. Sportovec má startovní a obě stehenní čísla.

b. Puška je řádně označena (Kontrolní nálepkou IBU podle článku 4.2.1)
c.

Nejsou porušena pravidla o reklamě.

d. Otevřením závěru zbraně, že není žádný náboj v nábojové komoře nebo v
zasunutém zásobníku.

f.

Sportovec není vybaven nějakým bezdrátovým komunikačním/
monitorovacím přístrojem.

g. Sportovec má dostatečný počet zásobníků a nábojů pro splnění závodu.
Zásobníky mohou být náhodně ověřovány pro zjištění, že mohou být
nabity pouze pěti náboji.
4.2.3 Kontrola v cíli

Po dojezdu do cíle a při závodě štafet po předávce se provádí kontrola, která
ověřuje, že:

a. Že se nenachází žádný ostrý náboj v nábojové komoře nebo v zasunutém
zásobníku

b. Závodník ukončil závod se svou označenou zbraní (kontrolní nálepkou IBU)
s lyžemi a holemi v souladu s materiálovým katalogem.
c.

Odpor spouště je minimálně 0,5 kg (smí být prováděno jako náhodná
kontrola, když to určí RD/TD).

d. Nebyla porušena pravidla o reklamě.

Při této prověrce bude vyjmuta veškerá munice ze zásobníků a pažby.
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5. TRÉNINK A NÁSTŘEL
5.1

Obecně

Závodníci a členové doprovodu musí mít možnost a příležitost se připravit na
závody. Proto musí organizátor zabezpečit čas oficiálního tréninku, prostory
pro testování lyží, možnost nastřelení zbraní a zahřívání závodníků před
závodem, tak jak tomu bude při závodě.
5.1.1 Výjimky

Při výjimečných okolnostech smí jury celé závodiště nebo jeho část pro trénink
uzavřít nebo omezit čas pro tento trénink.
5.1.2 Právo tréninku

Závodníci, kteří jsou přihlášeni na soutěž IBU, smí užívat tratě během
oficiálního tréninku. Muži nebo ženy se nesmí zúčastnit tréninku a nástřelu
určeného pro opačné pohlaví: avšak RD/TD jsou oprávněni povolit
smíšený trénink v den závodu, pokud to je v nejlepším zájmu závodníků a
organizátorů. Tréninková trička určená IBU, pokud jsou pro závod použita,
musí mít na sobě pouze stanovení závodníci během celého tréninku a určení
členové doprovodu družstev a personál servisních firem jezdící po tratích ve
kteroukoliv dobu během soutěže. Na soutěžích IBU nesmí být trička předávána
jiným osobám.
5.1.3 Druhy tréninku

Oficiální trénink je časové období, které musí organizátor poskytnout pro
trénink na závodišti. Během oficiálního tréninku musí být závodiště upraveno
stejným způsobem jako pro závod. Trénink je čas, ve kterém organizátor povolí
trénovat na závodišti mimo oficiální trénink a závodiště nemusí být připraveno
stejným způsobem jako pro závod. Organizátor by měl povolit v programu
soutěže co možná nejvíce času pro trénink – pokud bude zapotřebí, budou pro
družstva přiděleny střelecké stavy jako na oficiální trénink tak, jak rozhodne TD.
5.2

Oficiální trénink

Na všech soutěžích pořádaných IBU musí být závodiště a tratě přístupny
pro prohlídku a oficiální trénink nejméně jedenkrát před prvním závodem.
Závodiště a tratě musí být připraveny jako pro závod a trénink musí být
organizován ve stejném denním čase, jako bude probíhat závod, pokud to je
možné. Před každým následujícím závodem musí proběhnout oficiální trénink
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mimo případ, kdy to není možné vzhledem k soutěžnímu programu nebo z
jiných důvodů. Na všech závodech IBU musí být pro trénink přidělena střelnice
podle čl.5.3.3.1 s výjimkou zvláštních změn RD/TD. Při všech závodech by mělo
proběhnout jednoduché losování.
Po 20 minutách budou vyměněny horní papírové terče a budou používány jak
kovové tak i papírové terče. Výběr střeleckých stanovišť bude pro závodníky
volný, a to až do konce tréninku, s tím, že papírové terče zůstanou vyhrazeny
jednotlivým NF pro následujících 25 minut. Když jsou otevřeny kovové terče
pro trénink pro hromadný závod, štafety a stíhací závod, lichá střelecká
stanoviště budou nastavena pro střelbu vleže a sudá pro střelbu vstoje.
5.3

Nástřel

5.3.1 Čas

Před startem závodu musí být závodníkům dána možnost nastřelit své zbraně
na papírové terče na střelnici po dobu 45 minut, která musí začínat hodinu
před a končit nejpozději 5 minut před startem prvního závodníka. Na soutěžích
IBU je čas nástřelu pro stíhací závod, hromadný závod a štafetové závody 30
minut a musí končit 15 minut před startem a to bez výměny papírových terčů.
Pokud to je nezbytné tak muži i ženy mohou nastřelovat před prvním závodem,
ale nástřel pro ně musí být oddělen.
Před startem finále supersprintu musí být závodníkům dána příležitost na
nastřelení zbraně na střelnici po dobu 15 minut; nástřel musí začínat nejméně
25 minut a nekončit později než 10 minut před prvním startem.

5.3.2 Papírové terče použité pro nástřel musí být umístěny ve stejné výšce
a stejné vzdálenosti (tolerance max. + 20 cm) od palebné čáry jako terče
pro závod. Jsou-li při nástřelu použity dvě řady papírových terčů, musí být
spodní řada pod úrovní výšky závodních terčů. Musí-li se terče během nástřelu
vyměňovat, budou vyměněny po 20 min. a to pouze horní řada terčů. Čas nutný
na výměnu se nebude od času nástřelu odpočítávat. Kovové terče nesmí být pro
nástřel používány.
5.3.3 Rozvržení stanovišť pro nástřel

Pro vytrvalostní závod, sprint a kvalifikaci superspintu, by mělo mít každé
družstvo přidělen na střelnici jeden střelecký stav. Přidělení stavů je provedeno
náhodným losováním za dohledu RD/TD. Pro závod štafet má každé družstvo
pro nástřel stav podle svého startovního čísla. Pro hromadný závod a finále
supersprintu bude střelecké stanoviště pro nástřel přiděleno podle startovní
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listiny, ale závodníci mohou volně použít kterékoliv stanoviště přidělené
členovi jejich NF. Pro stíhací závod a hromadný závod jsou stavy určeny
podle nejnižšího startovního čísla v družstvu, ale má-li NF více než 4 startující
závodníky, bude mít přiděleny dva sousední stavy. Nastřelovat je povoleno
před každým závodem i jednomu náhradníkovi z družstva včetně náhradního
člena pro štafetu, vyjma hromadného závodu a stíhacího závodu.

5.3.3.1 Na ZOH, MS, soutěžích SP budou střelecká stanoviště 1 – 5 přidělena
náhodným losováním mezi 5 nejlepšími NF a střelecká stanoviště 6 – 10 mezi
dalších pět a tak dále až jsou vylosována všechna stanoviště. Pro první soutěž
v nové sezóně bude rozhodující umístění v žebříčku národů SP z předešlého
roku, potom se bude uplatňovat průběžný žebříček národů. V případě, že se
národ první soutěže v sezóně nezúčastní, Tato NF bude losována ve skupině
národů na druhé soutěži sezóny podle pořadí národů v předchozí sezóně.
Podobně bude pro IBU cup/otevřené mistrovství Evropy použit žebříček národů
z IBU cupu a pro Pohár juniorů/ OME juniorů & MS J a D žebříček národů Poháru
juniorů.
5.3.3.2 Pokud v závodě startuje od jednoho týmu více jak 8 sportovců, může
mu být, pokud je to možné, přidělen Organizačním výborem druhý stav.
5.4

Použití tratí před startem

Při všech soutěžích IBU musí být běžecká trať otevřena pro všechny přihlášené
závodníky a členy družstev pro zahřívání a testování lyží a to ne dříve než
tři hodiny před startem a ukončením 5 minut před startem závodu, pokud
nerozhodne soutěžní jury jinak. Všichni závodníci pohybující se po trati musí
mít na sobě své startovní číslo (nebo tréninkové tílko v případě náhradníků).
Členové družstev musí nosit při běhu na tratích jim přidělená tílka, pokud je
mají. Od 5 minut před startem platí zákaz lyžování po závodní trati, ale členové
družstva se smějí pohybovat po závodní trati pěšky na jejím okraji.
5.5

Testování lyží na závodních tratích

TD ve spolupráci s RD smí povolit na závodních tratích použití elektronických
přístrojů pro testování lyží v oblastech s dostatečnou šířkou a konfigurací
tratě. Povolené zóny pro testování lyží musí být jasně vyznačeny. Pokud je
elektronická měřící zařízení povoleno, musí být z tratě odstraněno nejpozději 5
minut před startem.
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6. USTANOVENÍ PRO START
6.1

Druhy startu a startovní intervaly

6.1.1 Obecně

Jsou čtyři druhy startu: individuální, stíhací, skupinový a současný (hromadný).
Na všech soutěžích IBU budou použita následující pravidla:
6.1.2 Vytrvalostní závody, sprinty a kvalifikace supersprintu

Závodníci budou odstartováni jednotlivě ve všech vytrvalostních závodech, ve
sprintu a kvalifikaci supersprintu, běžně ve 30 sekundovém intervalu (sprint
a vytrvalostní závody) a 15 sekundovém intervalu (kvalifikace supersprintu).
Nicméně je povolen kratší i delší interval, je-li to pro závod nejlepší. Při
sprintech je možné použít skupinový start. Po konzultaci s org. výborem
rozhodne RD/TD, který typ startovního intervalu je podle daných okolností
nejlepší.
6.1.3 Stíhací závod

Při stíhacích závodech není používán žádný standardní startovní interval.
Závodníci musí startovat v čase přesně stanoveném startovní listinou, na
které je startovní čas uveden jako ztráta za vítězem kvalifikačního závodu,
zaokrouhlený na nejbližší sekundy.
6.1.4 Hromadný závod a finále supersprintu

Při hromadném závodě a finále spuresprintu startují všichni závodníci společně
v jednom současném startu.
6.1.5 Všechny závody štafet

Ve všech závodech štafet startují první závodníci každého družstva současně.
Následné starty dalších členů družstva jsou provedeny dotykem přibíhajícího
člena v předávacím území.
6.2

Startovní pozice a starty

6.2.1 Individuální start s elektronickým měřením

Závodník musí stát co nejblíže branky a musí jí projet ve svém startovním čase.
6.2.2 Individuální start s ručním měřením
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Jestliže se používá pouze ruční měření, stojí závodníci oběma nohama těsně
za startovní čárou a v příslušném startovním čase startovní čáru přejedou.
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6.2.3 Start stíhacího závodu

Závodníci musí vstoupit do prostoru startu nejméně 2 minuty před startem
kvůli rozmístění do svých startovních koridorů. Do svých vyhrazených
startovních koridorů se musí seřadit postupně. Každý současný start musí
proběhnout v oddělených drahách. Závodníci jsou sami odpovědni za svůj
start a musí startovat v jejich stanoveném startovním čase z jejich přiděleného
startovního koridoru. V čase startu musí být závodník stále za a nebo na
startovní čáře s alespoň jedním chodidlem. Analýzu každého startu provádí
rozhodčí.
6.2.4 Start všech štafetových závodů

Při závodě štafet musí první členové stát na svých startovních místech s oběma
nohama po straně startovní značky jejich řady nebo vedle jejich startovního
místa pokud tam není žádné označení. Závodník musí vystartovat, jakmile je
dán stanovený startovní signál. Další členové štafet musí stát v předávacím
území ve stávajícím pořadí v závodě a musí odstartovat po dotyku přibíhajícího
závodníka družstva.
6.2.5 Skupinový start

Při skupinovém startu startují závodníci s nejnižším startovním číslem z dráhy 1,
s druhým nejnižším číslem z dráhy 2 atd. Postavení závodníků je stejné jako při
závodě štafet a musí odstartovat, když je dán stanovený startovní signál. Tento
postup se opakuje pro každou skupinu.
6.2.6 Start hromadného závodu

Hromadný závod se startuje stejně jako současný start štafet.
6.2.7 Start super sprintu

Start kvalifikace supersprintu probíhá stejně jako ostatní jednotlivé starty.
Finále supersprintu startuje stejně jako hromadné závody (stejně jako první
startující ve štafetě při společném startu).
6.3

Startovní signály

6.3.1 Individuální start - elektronická branka

Startovní povel bude dán zvukem elektrických startovacích hodin - hluboké
pípnutí, a viditelným časem na startovacích hodinách. Startér se nesmí
závodníka dotýkat.
6.3.2 Individuální start - ruční měření
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Při individuálních startech bez elektrické startovací branky řekne startér 10
sekund před časem startu „pozor“ a potom hlasitě odpočítává 5 sekund před
startem „pět-čtyři-tři-dva-jedna“. Přesně v čase startu dá povel „vpřed“. Startér
se nesmí závodníka dotýkat.
6.3.3 Start stíhacího závodu

Jsou instalovány dvoje hodiny, na kterých musí závodník sledovat jemu
stanovený startovní čas.
6.3.4 Současný a skupinový start

Při štafetových závodech, hromadných závodech, sprintu s hromadným startem
a finálovém závodě v supersprintu bude startovní signál dán výstřelem ze
startovací pistole nebo jiného startovacího přístroje nebo jiného startovacího
zařízení či praporkem. Slovní upozorňující signál bude dán 1 minutu, 30
sekund a „připravit se“ před startem se startovním signálem daným během 5
sekund po „připravit se“.
6.3.5 Start v předávacím území

V závodech štafet musí být předávka provedena v předávacím území tak, že se
přibíhající závodník dotkne těla (což zahrnuje trup, paže, stehna, ruce, nohy a
hlavu) nebo pušky vybíhajícího závodníka svou rukou.
6.4

Čas startu, předčasný start, pozdní start a chybný start

6.4.1 Elektronický startovní čas

Při individuálních startech bude časem startu považován elektronicky
zaznamenaný čas otevření branky, jestliže závodník branku otevře v průběhu
3 sec před až 3 sec po určeném čase uvedeném ve startovní listině. Jestliže
závodník odstartuje dříve, než 3 sec před určeným startovním časem bude
to považováno za předčasný start. Jestliže závodník odstartuje později než 3
sec po určeném startovním čase, bude to považováno za pozdní start a časem
startu bude čas daný startovní listinou.
6.4.2 Ruční startovní čas

Měří-li se při individuálním startu čas pouze ručně, bude časem startu pro
závodníky čas podle startovní listiny. Vystartuje-li závodník před startovním
signálem, bude to považováno za předčasný start. Odstartuje-li závodník příliš
pozdě, bude to považováno za pozdní start.
6.4.2.1 Stíhací závod
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Čas startu každého závodníka je čas uvedený na startovní listině. V případě
předčasného startu bude závodník penalizován nebo diskvalifikován v
souladu s disciplinárními pravidly. Jestliže závodník přijde ke startu příliš
pozdě, opožděný závodník musí být veden přes náhradní průchod a rozhodčí
na tomto místě zaznamená skutečný čas přejezdu startovní čáry. Zmeškalli závodník svůj startovní čas svou vinou nebo vinou svého týmu, bude do
výsledku závodu počítán čas podle startovní listiny. Došlo-li ke zpoždění z
vyšší moci nebo nesprávnou či náhodnou činností někoho mimo družstvo
závodníka, výsledný čas závodníka a jeho umístění ve stíhacím závodě je
počítán z času zaznamenaného rozhodčím.
6.4.3 Štafetový závod, hromadný závod a sprint se skupinovým startem
Okamžikem startu je čas startovního signálu.
6.4.4 Čas startu v předávacím území

Startovním časem pro člena štafety vybíhajícího z předávacího území je
okamžik, kdy předávající závodník protne cílovou čáru na začátku předávacího
území.
6.4.5 Předčasný start – hromadný závod, sprint, supersprint, vytrvalostní
závody a štafety

Pokud závodník v hromadném závodě, hromadném závodě 60, štafetách,
sprintu, supersprintu nebo vytrvalostním závodě/krátkém vytrvalostním závodě
vystartuje příliš brzy nebo opustí předávací území bez platné předávky, musí
se vrátit na start nebo do předávacího území. Závodník se potom musí vrátit
za startovní čáru nebo do předávacího území při závodě štafet a odstartovat
znovu. Je-li to možné, závodník odstartuje znovu ve správném čase buď
průjezdem startovní brankou, nebo při ručním měření přes startovní čáru
(s výjimkou štafet). Jestliže správný startovní čas již uběhl, je za čas startu
považován čas daný startovní listinou. Takto ztracený čas jde k tíži závodníka.
6.4.6 Chybný start - hromadný, skupinový a předávka

Dojde-li k chybnému startu při hromadném nebo skupinovém startu,
musí určený mezinárodní rozhodčí a příslušní rozhodčí vystřelit podruhé a
závodníky zastavit. Závodníci musí start opakovat. Dojde-li k předávce při
závodu štafet před nebo za (mimo) předávací území, bude to považováno za
chybný start a předávka se musí opakovat uvnitř území.
6.4.7 Start mimo časové okno

MEZINÁRODNÍ BIATLONOVÁ UNIE

03 I PRAVIDLA SOUTĚŽÍ A ZÁVODŮ

03 I

Dostaví-li se závodník ke startu pozdě, musí odstartovat při první vhodné
příležitost podle nařízení pomocníka startéra bez překážení jiným závodníkům.
6.4.7.1

Jestliže závodník odstartuje dříve, nebo později jeho vlastní chybou:

a. Dřívější start: bude zaznamenán jeho skutečný startovní čas

b. Pozdní start: jako jeho startovní čas bude zaznamenán čas uvedený ve
startovní listině.

Je-li jeho dřívější, nebo pozdní start zaviněn vyšší mocí, rozhodne o času startu
soutěžní jury.
6.5

Startovní čísla

6.5.1 Obecně

Na všech soutěžích IBU musí mít závodníci oblečeno jim přidělené tílko se
svým startovním číslem. Závodník musí nosit své číslo také na obou stehnech.
Závodník si musí zajistit, aby jeho startovní čísla zůstala během závodu
upevněna na požadovaných místech. Startovní čísla a pořadí barev, které má
závodník na sobě, musí odpovídat číslu přidělenému závodníkovi startovní
listinou pro daný závod.
6.5.1.1 Číslování

Na ZOH, MS, SP, OME (M/Ž) a IBU cupu, musí sada startovních čísel pro muže,
ženy, začínat číslem 1 a pokračovat číselnou řadou až k poslednímu číslu.
6.5.1.2 Barva

Barva startovních čísel musí jasně kontrastovat s barvou látkového podkladu.
6.5.1.3 Velikost startovních čísel

Velikosti čísel, která musí být pro závody IBU použita, jsou detailně uvedeny v
materiálovém katalogu.
6.5.2 Barvy startovních čísel při závodech

6.5.2.1 Individuální, sprint, stíhací závod a hromadný závod a super
sprint
Startovní čísla pro všechny závodníky musí být stejného provedení.
6.5.2.2 Závody štafet
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Barvy startovních čísel, která musí být použita pro družstvo, jsou: červená pro
startujícího člena, zelená pro druhého, žlutá pro třetího a modrá pro čtvrtého
člena.
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Počasí

6.6.1 Teplota

Závody v biatlonu nesmí být odstartovány, jestliže teplota vzduchu je nižší než
-20°C, měřeno v nejchladnější části závodiště (střelnici nebo tratích) 1,5 m nad
zemí.
6.6.2 Mrazivý vítr

Pokud je chladněji než -15°C musí být brán do úvahy před startem a v průběhu
závodu mrazivý vítr a vlhkost vzduchu. V případě vysokého faktoru mrazicího
větru rozhodne soutěžní jury po konzultaci se členem lékařské komise IBU
nebo lékařem soutěže, zda odstartovat nebo v závodu pokračovat. Může být i
provedena změna určených tratí, aby se vyhnulo větrným úsekům.
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7. USTANOVENÍ PRO BĚH NA LYŽÍCH
7.1

Obecně

7.1.1 Obecná pravidla běhu na lyžích

Závodníci musí projet celou předepsanou trať závodu na lyžích v určeném
pořadí okruhů a směru, nést přitom svou pušku a požadovaný počet zásobníků
a nábojů, sledujíce přesně značení. Nesmí použít žádnou jinou formu pohonu
kromě lyží, holí a své svalové síly. Jsou povoleny všechny běžecké techniky.
Podle požadavku pro měření času a jiné účely snímání, musí závodník nést
během závodu elektronický přenosový přístroj (transpondér), zajištěný firmou
měřící čas závodu, upevněný na jednom nebo obou kotnících jak je nařízeno.
Tento přístroj může být odstraněn až v oficiálně stanoveném místě po závodě.
Transpondér musí být takové konstrukce, aby nebránil závodníkovi v pohybu
při závodě. Maximální hmotnost transpondéru nesmí překročit 25 gramů na
kus.
7.1.1.1 Reakce rozhodčích na trati/stadionu

Všichni rozhodčí na trati a na stadionu musí být soustředěni po celou dobu
závodu tak, aby zpozorovali chyby závodníků a dění na trati a na stadionu.
Rozhodčí na trati a na stadionu reaguje a podává pokyn závodníkům se
smyslem pro naléhavost k vyřešení jakýchkoliv případů a k minimalizaci a
předcházení chyb závodníků.
7.1.1.2 Nedokončení závodu

Jestliže sportovec odstoupí ze závodu před cílem, musí o tom informovat
prvního rozhodčího, kterého potká a je zodpovědný za vrácení transpondérů
a startovního čísla co nejrychleji do prostoru materiálové kontroly v cíli a
provedení požadované bezpečnostní prověrky.
7.1.2 Nesení pušky

Puška musí být nesena na zádech závodníka, hlavní vzhůru. Je-li puška v
průběhu závodu tak poškozena, že se na zádech nedá nést, musí být bezpečně
nesena v ruce na střelnici a tam musí být ihned vyměněna za rezervní pušku
družstva.
7.1.3 Nesprávná trať

Jestliže závodník použije nesprávný úsek tratě nebo špatné pořadí, musí se
vrátit zpět na místo, kde špatně odbočil a to podél části tratě, kde omylem jel.
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Aby to udělal, smí jet proti správnému směru a plně při tom odpovídá za to,
že nepřekáží nebo neohrožuje jiné závodníky. Pokud nezpůsobí žádnou újmu
jinému závodníkovi, není mu za toto způsobení chyby udělena žádná časová
přirážka.
7.1.4 Předbíhání a uvolnění trati

Závodník, který může předběhnout jiného závodníka a chce jej předběhnout,
zvolá „trať“. („Track“). Závodník, který je předbíhán musí, před předbíhajícím
závodníkem trať nebo stopu uvolnit na první zvolání „trať“ nebo jiný hlasový
signál i tehdy, je-li trať dostatečně široká. Avšak tato povinnost neplatí:
a. v cílových koridorech
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Bruslení (jedna nebo obě nohy stranou) je při současném nebo skupinovém
startu povoleno ihned po startovním signálu. Po startovním signálu je
povoleno předjíždění.
7.2

Překážení

7.3

Výměna vybavení, opravy, pomoc

Je přísně zakázáno překážet jiným závodníkům jakýmkoliv způsobem a v
jakémkoliv čase během závodu. Tento zákaz zahrnuje rovněž házení předmětů
na závodní tratě nebo střelnici tak, že to překáží jiným závodníkům.
7.3.1 Výměna lyží a holí

7.1.5 Trestná kola

Závodník si může vyměnit své lyže pouze tehdy, když může být objektivně
prokázáno jejich zlomení nebo poškození vázání. V takovém případě může jury
akceptovat výměnu jedné nebo obou lyží aby mohl závodník závod dokončit.
Hole nebo řemeny smí být měněny opakovaně. Na střelnici může být výstroj
předávána sportovci pouze rozhodčími. Vyměněné lyže a hole musí být v
souladu s Materiálovým katalogem IBU. Závodník může, vlivem způsobeným
nehodou, přetnout cílovou čáru pouze s jednou lyží.

7.1.5.1 Odpovědnost

Závodníci si nesmí během závodu měnit skluz svých lyží nanášením jakýchkoliv
substancí (přemazávání). Své vybavení si mohou během závodu opravovat za
předpokladu, že pro to neobdrží žádnou cizí pomoc.

b. ve stíhacím závodě, finále supersprintu, hromadném závodě a štafetách
mužů a žen
Čl. 7.1.4.b ale neplatí pro dojeté závodníky v závodech juniorů a dorostu.
Závodník na trestném kole nebo z něho vyjíždějící, má přednost před
závodníkem do trestného kola vjíždějícím.
Ve všech závodech, ve kterých je přirážka za střelbu řešena 150 m nebo 75 m
trestným kolem, musí závodník oběhnout trestné kolo 1x za každý nezásah, a
to bezprostředně po příslušné střelecké položce.

7.3.2 Provedení domazání lyží a opravy výstroje

Závodníci jsou sami odpovědni za odběhnutí požadovaného počtu trestných
kol ihned po příslušné střelecké položce. Není povoleno oběhnout trestná kola
po následující střelecké položce, nebo před projetím cílové čáry. Závodníci se
však mohou po trati vrátit zpět na trestné kolo poté, co si uvědomili, že trestná
kola neabsolvovali - bez překážení ostatním závodníkům (stejně jako pravidlo
7.1.3)

7.3.3 Oprava pušek, výměna a munice

Jestliže závodník uběhne vinou organizátorů nebo nefunkčností terčů více
trestných kol, rozhodne soutěžní jury o přiměřeném časovém vyrovnání.
Organizátor má zajistit v každém závodě, kde se trestné kolo používá, změření
průměrného času na jeho proběhnutí. Průměrný čas musí vycházet z časů
nejméně pěti závodníků.

7.3.5 Jiná pomoc

7.1.5.2 Omyly na trestném kole

7.1.6 Bruslení při hromadném a skupinovém startu
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Pomoc při opravě zbraně je povolena pouze na střelnici zbrojířem závodu
nebo rozhodčím na střelnici. Zbraň může být vyměněna pouze na střelnici.
Závodníkovi je dovoleno přijmout náboje a zásobníky pouze na střelnici.
7.3.4 Občerstvení

Závodníci smí v průběhu závodu konzumovat občerstvení. Občerstvení jim
může být podáno.
Závodníkům není povoleno přijmout cizí pomoc od kohokoliv, kromě té, která
je uvedena v těchto pravidlech.
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8. USTANOVENÍ PRO STŘELBU
8.1

Obecně

8.1.1 Pravidla střelby

Všechny střelby během tréninku a závodu musí proběhnout na střelnici.
Závodník musí při závodě střílet vždy po ukončení každé předepsané části
tratě závodu s výjimkou poslední, která končí v cíli nebo předávacím území
štafet. Specifikace střelby pro všechny závody je uvedena v tabulce 1 v čl.
1.4.10. Když je zbraň nesena mimo prostor stadionu, musí být v kufru nebo
uzavřeném vaku
8.1.2 Reakce rozhodčích na střelnici

Všichni rozhodčí na střelnici musí být soustředěni po celou dobu závodu
tak, aby zpozorovali zvednutou ruku nebo volání závodníka požadující
pomoc nebo jakoukoliv jinou chybu či událost dějící se na střelnici. Rozhodčí
musí reagovat se smyslem pro naléhavost a jednat v záležitosti rychle aby
minimalizoval čas řešení jakýchkoliv případů a minimalizoval a předcházel
chybám závodníků.
8.2

Pravidla střelby pro jednotlivé disciplíny

8.2.1 Výběr střeleckého stavu

Ve vytrvalostním závodě při sprintu a kvalifikaci superprintu si smí závodník
volně vybrat střelecký stav z těch, které jsou připraveny a to ve správném
pořadí (vleže nebo vstoje). Ve stíhacím závodě, vytrvalostním závodě a sprintu
se skupinovým startem musí závodníci nabíhat na střelecké stavy postupně
od střeleckého stavu č. 1 a zaujímat nejnižší volné číslo stavu až po dosažení
posledního a poté opět závodník nabíhá na stav číslo 1 a postup se opakuje.
V hromadném závodě a finále supersprintu, při první střelecké položce
musí závodníci střílet ze stavu určeného jejich startovním číslem a v dalších
následných položkách zaplňují střelnici postupně zprava v pořadí doběhnutí
na střelnici. V hromadném závodě 60 zaplňují závodníci druhé skupiny
střelnici, v první střelecké položce, následovně: startovní číslo 31 na stav 1,
startovní číslo 32 na stav 2 atd. Ve štafetovém závodě musí být v první střelecké
položce prvního člena štafety použit stav podle startovního čísla každé štafety
a poté je střelnice zaplňována postupně zprava v pořadí doběhnutí na střelnici
8.2.2 Štafetové závody - náhradní náboje
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Ve štafetovém závodě musí každý závodník vystřelit nejprve pět nábojů.
Nejsou-li zasaženy všechny terče, musí použít 3 rezervní náboje a střílí, až jsou
buď sestřeleny všechny terče nebo má vystřeleno všech 8 nábojů. Potřebuje-li
závodník rezervní náboje, musí být nabíjeny jednotlivě rukou – nenabíjet přímo
ze zásobníku.
8.3

Střelecké polohy

8.3.1 Poloha vleže

Při střelbě vleže musí závodník splňovat následující předpisy: puška se může
dotýkat pouze jeho rukou, ramena a líce. Spodní strana zápěstí ruky, která
podepírá pušku, musí být zřetelně zvednuta nad zemí (povrchem sněhu).
8.3.2 Poloha vstoje

Při poloze vstoje musí závodník stát bez jakékoliv opory. Pouze jeho ruce,
rameno, líc a hruď u ramene smí být v kontaktu s puškou. Ruka podpírající
pušku může být opřena na hrudi nebo na boku.
8.3.2.1 Odepnutí lyží

Je zakázáno odepnout si jednu nebo obě lyže při střelbě - včetně tréninku a
nástřelu a je také zakázáno umisťovat jakýkoliv předmět pod lyže.
8.3.3 Poloha na střeleckém stanovišti

Závodník musí zajistit, aby při střelbě žádná část jeho těla, oblečení, materiálu
nebo výzbroje nepřesahovala přes 1,5 m dlouhé červené čáry, které vymezují
střelecké stanoviště, nebo prodloužení těchto hranic. Závodník musí rovněž
zajistit, aby ústí jeho zbraně přesahovalo přes palebnou čáru.
8.3.4 Vynucení

Závodník by měl být upozorněn rozhodčím na střelnici, že jeho střelecká
poloha, střelecký stav nebo poloha na střeleckém stanovišti není v souladu s
pravidly. Takto upozorněný závodník musí ihned provést opravu polohy.
8.3.5 Hodnocení střelby
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Jakékoliv zásahy terče z nesprávné střelecké polohy, v nesprávném pořadí
střelby a/nebo z nesprávné polohy vzhledem ke střeleckému stanovišti
nebudou započítány. Důsledkem toho závodník obdrží penalizaci za
nezasažený terč v souladu s disciplínou (časová penalizace ve vytrvalostním,
krátkém vytrvalostním a penalizace trestným kolem ve všech ostatních
disciplínách) a navíc penalizace 30 sekund v souladu s článkem 11.3.1 c.
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Podpora střelby

8.4.1 Použití upínacího řemenu

Při střelbě vleže i vstoje je povoleno použití upínacího a střeleckého řemene.
8.4.2 Použití zásobníku

Pět nábojů potřebných v každé střelecké položce smí být nabíjeno s užitím
zásobníku. Jestliže náboje po prvním výstřelu ze zásobníku vypadnou nebo
nejdou vystřelit, nesmí být do zbraně zasunut zásobník nový. Tyto náboje musí
být nabíjeny jednotlivě. Avšak je-li zásobník ztracen nebo shledán vadným
před vystřelením prvního náboje, může být nahrazen druhým zásobníkem za
předpokladu, že není v komoře žádný ostrý náboj.
8.5

Bezpečnostní omezení

8.5.1 Obecně

Je-li puška přinášena na závodiště nebo z něho odnášena, musí být v pouzdře
nebo vaku. Střelba je povolena pouze na střelnici v oficiálně stanoveném čase.
S puškou je zakázáno dělat pohyby, které ohrožují jiné osoby nebo závodníka
samotného, nebo které mohou být ostatními za nebezpečné považovány. Ústí
hlavně musí přesahovat přední hranu střeleckého stanoviště (palebnou čáru)
od počátku do konce střelecké položky. Je-li střelnice otevřena pro střelbu,
nesmí se nikdo pohybovat před palebnou čárou. Při vstoupení do tohoto
prostoru členy TV týmů nebo fotografy, nesou tito zodpovědnost za vlastní
bezpečnost. Závodníci budou vždy odpovědni za bezpečnost své činnosti a
zbraně.
8.5.2 Nabíjení a vybíjení

Po odstartování v závodě je zakázáno otevřít závěr nebo vyjmout zásobník
z pažby nebo zásobníkového umístění vyjma po zastavení se na střelecké
podložce. Puška smí být nabíjena a vybíjena pouze s hlavní směřující k
terčům nebo vzhůru. Vkládání zásobníku, který obsahuje náboje, do zbraně,
je součástí nabíjení. Při přechodu z jednoho střeleckého stanoviště na druhé
musí závodník prvně pušku vybít a dát ji do normální nosné polohy na záda.
8.5.2.1 Bezpečnostní prověrka po střelbě
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Po každé střelecké položce musí být zbraně vybity - to je, že v nábojové
komoře nebo ve vloženém zásobníku nesmí být žádný náboj. Je povoleno
ponechat v nábojové komoře nábojnici a prázdný zásobník pod pouzdrem
závěru po poslední ráně.
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Na konci tréninku a po závodě musí být u všech zbraní provedena
bezpečnostní prověrka otevřením závěru a vyjmutím vloženého zásobníku s
ústím hlavně mířícím k terčům nebo vzhůru. Veškeré náboje musí být výjmuty z
pažby i zásobníků.
8.5.3 Mířené rány

Všechny výstřely musí být mířené a vystřelené pouze na terč.
8.5.4 Uchopení zbraně na střelnici

Závodník nesmí sundat z ramene nosný řemen dříve, než dosáhne střeleckého
stanoviště, ze kterého bude střílet. Musí oběma nohama překročit označení
stanoviště a položit obě hole na zem před sejmutím pušky z nosné polohy.
8.5.5 Bezpečnost v cíli

Ve všech závodech IBU musí být na konci cílového prostoru jeden nebo více
rozhodčích pro otevření závěru zbraní u všech závodníků. Prověrka může být
provedena jen tehdy, směřuje-li hlaveň pušky vzhůru. Současně s kontrolou
prověřují rozhodčí nábojnici vyhozenou z nábojové komory. Není-li tato
kontrola provedena, musí ji udělat závodník sám. Všechny náboje musí být
vyjmuty jak z pažby tak i zásobníků.
8.6

Nevystřelené, ztracené náboje/zásobníky a vadné zbraně

8.6.1 Nevystřelené a ztracené náboje/zásobníky a vadné zbraně

Ztracené náboje nebo náboje, které selžou, nebo zásobníky mohou být
nahrazeny samotným závodníkem, jestliže nese náhradní náboje nebo
zásobníky s sebou. Jestliže náhradní náboje nebo zásobníky nemá,
může je získat od rozhodčího tak, že zvedne ruku a hlasitě zvolá „náboje“
(„Ammunition“) a oznámí svou příslušnou NF. Rozhodčí, který zareaguje,
vyzvedne rezervní náboje buď z rezervní pušky jeho družstva nebo od
činovníků družstva na střelnici a podá je závodníkovi.
8.6.2 Porouchané nebo nefunkční zbraně

Vyžaduje-li zbraň závodníka opravu nebo jinak učinit funkční, smí opravu
provést závodník sám nebo smí přijmout pomoc, ale pouze od zbrojíře závodu
nebo rozhodčího na střelnici. Nelze-li zbraň opravit, smí být vyměněna za
rezervní zbraň družstva.
8.6.2.1 Náhradní zbraň

Zbraň, která se během závodu porouchá, nebo není zcela funkční z
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technických důvodů v takové míře, že nemůže být dále pro závod použita,
smí být vyměněna za rezervní zbraň družstva. Závodník musí potom závod
dokončit s touto rezervní zbraní. Rezervní zbraně, maximálně tři pro družstvo,
musí být zkontrolovány a označeny kontrolou výzbroje před startem závodu
a uloženy rozhodčím na střelnici do stojanu určeného pro rezervní zbraně ne
později než 2 minuty po startu závodu.

Během závodního dne s dvěma nebo více závody nemusí být opakovaně
kontrolovany rezervní zbraně, které jsou použity pro více než jednu kategorii/
věkovou skupinu, musí však být odstraněny ze střelnice mezi rozdílnými závody
(v souladu se článekem 8.5.2.1).
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závodníka

Je-li terč, na který závodník střílí, zasažen jiným závodníkem, musí závodník
zvednout ruku a střelba špatně střílejícího závodníka musí být co nejdříve
zastavena. Nebyl-li zasažen žádný terč, smí závodník střílející správně ve
střelbě pokračovat. Byl-li terč zasažen, musí být terčové zařízení ihned znovu
nastaveno a potom musí závodník vystřílet zbývající rány na nově nastavený
terč.

8.6.2.2 Proces výměny zbraně

8.7.3.1 Před novým nastavením terčového zařízení musí být zaznačeny zásahy
a jejich poloha. V takovém případě při sprintu, supersprintu, stíhacím závodě,
hromadném závodě a v závodě štafet musí rozhodčí závodníkovi sdělit, kolik
trestných kol má odběhnout.

8.6.3 Náhrada času

8.7.3.3 Při všech střeleckých položkách, kde jsou stavy přiděleny startovními
čísly, musí závodník střílet z jemu přiděleného stavu, pokud mu v tom není
bráněno chybou jiného závodníka.

8.7

Soutěžní jury určí vhodné časové vyrovnání v případě, že závodník ztratil čas
ne svou chybou

Jestliže je puška porouchána při běhu nebo dojde ke ztrátě zásobníku, může
závodník sám zajet ke stojanu s náhradními zbraněmi dříve, než přijede
na střelecké stanoviště, a vyměnit pušku nebo nahradit zásobník a potom
pokračovat na střelecké stanoviště. Během střelby signalizuje závodník
potřebu výměny pušky zvednutím ruky. Když rozhodčí zareaguje, závodník
ukáže na pušku a řekne hlasitě „puška“ („Rifle“) a oznámí hlasitě svou
příslušnou NF. Rozhodčí vezme z určeného stojanu rezervní pušku družstva a
přinese ji závodníkovi.
Za opravu nebo výměnu zbraně nebo získání náhradních nábojů či zásobníku
se nedává žádné časové vyrovnání.
Chyby a nefunkčnost terčů

8.7.1 Špatně nastavený terč

Jestliže má závodník nesprávně nastaven terč, nesprávný terč musí být ihned
nastaven do správné polohy. Závodník potom začne střelbu od počátku
a je mu dovoleno použití nového zásobníku, jestliže ke splnění položky
je zapotřebí pěti nábojů. V případě, že závodník trefil z polohy vstoje terč
omylem nastavený pro střelbu vleže, může být zásah započítán.
8.7.2 Nefunkční terč

Přestane-li být terč funkční, musí být závodníkovi určen terč nový a vadný terč
musí být ihned uzavřen (zablokován). Rozhodčí sportovce informuje, jestli má
ve střelbě pokračovat, nebo má střelbu opakovat od počátku.
8.7.3 Střelba napříč, střelba ze špatného stanoviště a zásahy jiného

8.7.3.2 Střílí-li závodník křížem na jiný terč, mimo svůj střelecký stav, na
kterém nestřílí jiný závodník, musí být na chybu okamžitě po jejím zpozorování
upozorněn rozhodčím střelnice hlasitým zvoláním „křížná střelba“ (cross-fire).
Závodník má právo střílet všechny zbývající náboje na správný terč. Zásahy na
chybném terči však nebudou hodnoceny. Započítají se pouze zásahy závodníka
na terči jeho střeleckého stanoviště.

8.7.4 Časové vyrovnání a odpovědnost

a. z důvodu nefunkčnosti terče

b. z důvodu problémů střelnice
8.7.4.1 Vlastní chyba

Jestliže se však závodník zmýlí tak, že střílí na jiný terč nebo si vybere terč
použitý a nenastavený, ponese si sám odpovědnost a žádné časové vyrovnání
mu nebude stanoveno.
8.7.5 Záznam střelby
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Systém záznamu střelby musí být pro veškeré střelby v závodě připraven
organizátorem. Každá rána vystřelená v závodě musí být sledována třemi
nezávislými osobami nebo metodami. Na soutěžích, kde se používá pro
terče elektronické vyhodnocovací zařízení, musí být dvě oddělená sledování
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9. CÍL, CELKOVÝ ČAS A VÝSLEDKY
9.1

Cíl

9.1.1 Okamžik cíle

Proběhnutí cílem je okamžik, ve kterém je závodníkovi nebo štafetě ukončen
čas. Užívá-li se elektronické časoměrné zařízení, nastává okamžik cíle
protnutím paprsku fotobuňky závodníkem. Při ručním měření času nastává cíl
překročením cílové čáry závodníkem jedním nebo oběma chodidly. V závodě
štafet se měří čas poslednímu závodníkovi štafety.
9.2

Čas závodu

Výsledný čas závodu je čas spotřebovaný na projetí stanovených tratí, na jehož
základě je určeno pořadí závodníka nebo štafety ve výsledcích závodu. Tento
čas v sobě také zahrnuje tresty nebo časová vyrovnání udělené soutěžní jury.
9.2.1 Vytrvalostní závody

Ve vytrvalostních závodech je výsledný čas závodníka rozdílem jeho časů startu
a cíle s přičtením času za střelecké penalizace.
9.2.2 Sprint, stíhací závod a hromadným závod

9.2.2.1 V závodech ve sprintu a kvalifikaci supersprintu je čas závodníka
časem, který uplyne mezi jeho startem a doběhnutím do cíle.

9.2.2.2 Ve stíhacím závodě a hromadném závodě a finále supersprintu,
první závodník, který protne cílovou čáru, po přičtení patřičných přirážek a
časového vyrovnání, je prohlášen vítězem. Toto platí rovněž o dalším pořadí. Čas
závodníka je čas, který uběhl mezi prvním startem a doběhnutím do cíle.
9.2.3 Předstižení závodníků ve stíhacím závodě a hromadném závodě

Ve stíhacím závodě a hromadném závodě a finále supersprintu při ZOH, MS,
SP, MS v LB (M/Ž), OME(M/Ž) a poháru IBU musí dostižený závodník ustoupit
stranou a ukončit závodění ihned při předběhnutí vedoucím závodníkem.
9.2.4 Závody štafet
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Ve všech štafetových závodech je výsledný čas člena štafety daný rozdílem
časů na startu nebo předávce k následující předávce nebo časem na předávce
a v cíli. Celkový čas štafety je rozdílem časů startu prvního člena štafety a času
cíle posledního člena. Čas přibíhajícího člena se měří při proběhnutí čáry
vymezující začátek předávacího území; ve stejném čase začíná měření času
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člena štafety, který vybíhá.

proběhnutí cílovou čárou. Stejný systém je doporučen i pro jiné závody.

9.2.4.1.1 Na ZOH, MS, SP, MS v LB (M/Ž), OME (M/Ž) a IBU cupu: dostižení
závodníci musí ustoupit stranou a ukončit závodění ihned při předběhnutí
vedoucím závodníkem. Tato družstva budou ve výsledkové listině v pořadí a
získají příslušné body vycházející z posledního bodu měření času, kterým prošla,
jestliže moment dostižení nelze definovat.

Na ZOH, MS, MSJ/D a závodech SP musí být po každé střelecké položce k
dispozici čas závodníka pro informační elektronickou tabuli, média a družstva.
Čára pro měření mezičasů bude vytyčena za trestným kolem (nebo za střelnicí
pro vytrvalostní závod) a čas každého závodníka má být zaznamenán na této
čáře po každé střelecké položce.

9.2.4.1 Dostižení závodníci ve štafetových závodech

9.2.4.1.2 V závodech dorostu/juniorů: závodníci, jejichž štafeta je dostižena
podruhé vedoucí štafetou musí ukončit závodění ve vhodném místě v kontaktu
se střelnicí. V takovýchto případech budou družstva zařazena ve výsledkové
listině v pořadí, ve kterém dojeli k tomuto bodu a toto pořadí určí i příslušný
počet bodů.
9.2.4.2 Umístění v závodě štafet

Umístění štafet ve výsledkové listině bude stanoveno podle pořadí posledních
závodníků jednotlivých štafet v cíli po započítání časových přirážek nebo
časových vyrovnání.
9.2.5 Shodný čas

Jestliže dva nebo více závodníků dosáhne ve vytrvalostním závodě nebo ve
sprintu stejného výsledného času, budou ve výsledkové listině figurovat na
stejném místě. Nemůže-li kamera ve stíhacím závodě, hromadném závodě a
v závodě štafet na ZOH, MS, SP, OME a IBU cupu, rozpoznat pořadí ve kterém
doběhli do cíle dva nebo více závodníků, bude vyhlášena shoda. Shodné
umístění v závodě znamená i stejný počet bodů.
9.2.6 Cílová fotografie

Na ZOH, MS, MSJ/D, SP, OME a IBU cupu musí být při stíhacím závodě,
hromadném závodě a závodě štafet instalována na cílové čáře cílová kamera
k zachycení cíle. Kamera musí být umístěna přímo v jedné přímce s cílovou
čárou v takové poloze, že zabírá celou cílovou čáru. Je-li k určení pořadí cílová
fotografie nutná, určuje pořadí záznam kamery. Pro rozhodnutí je základem
první část první nohy překračující cílovou čáru. Je-li cílová fotografie, potom
rozhodne o pořadí soutěžní jury na základě tohoto záznamu.
9.2.6.1 Cílová videokamera

Na ZOH, MS, MSJ/D, SP, OME a IBU cupu musí být instalována na cílové
čáře cílová kamera tak aby zaznamenala startovní čísla závodníkův při jejich

9.2.7 Mezičasy

9.2.8 Přerušené závody

9.2.8.1 Při stíhacích závodech, hromadných závodech a finále supersprintu, u
kterých jury rozhodne, že není možné dokončit čtvrtou střeleckou položku, bude
jako cílový čas brán čas naměřený v bodě po trestném kole po třetí střelecké
položce. Při závodech, kde budou dokončeny méně než tři střelecké položky,
bude závod zastaven a nebudou zpracovány žádné oficiální výsledky.
9.2.8.2 Při štafetových závodech, které jsou zastaveny po ukončení třetího
kola, bude zaznamenaný čas předávky časem výsledným.
9.3

Měření času

9.3.1 Požadavky

Čas závodu musí být měřen elektronickým zařízením a zálohově ručně. Ruční
měření se použije pouze v případě, jestliže elektronický systém v průběhu
závodu selže. Specifikace časoměrného vybavení je uvedena Materiálovém
katalogu IBU (Příloha A) kapitola 4.
9.3.2 Jednotky měření

Elektronicky nebo ručně měřené časy musí být zaznamenány na 1/10 (0,1)
sekundy.
9.4

Výsledky závodu

9.4.1 Obecně

Výsledky jsou záznamem výkonu jednotlivých závodníků nebo štafet v závodě.
Organizátor je odpovědný za vydání a rozeslání výsledků v písemné formě a
elektronicky. Na všech soutěžích IBU musí být ve výsledcích použita angličtina:
avšak ve stejných výsledcích může být použito více jazyků než jeden.
Prozatímní a konečné výsledky musí obsahovat následující informace:
a. název a místo soutěže
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b. druh, čas a datum závodu
c.

tratě a údaje o počasí

d. jména členů soutěžní jury
e. podpis TD
f.

počet přihlášených závodníků a počet umístěných závodníků

g. počet závodníků, kteří nestartovali a počet závodníků kteří závod
nedokončili

h. poznámky o udělených trestech: článek, časové vyrovnání nebo druh
přirážky;
i.
-

sloupce pro:
umístění podle pořadí od prvního do posledního
startovní číslo
příjmení a jméno závodníka
rok narození závodníka (pro startovní a výsledkové listiny, tam kde je to
možné)
národnost nebo družstvo
přirážky za střelbu podle položek
přirážky za střelbu celkově
běžecký čas na 1/10 (0,1) sec
celkový čas a čas družstva ve štafetách
časový odstup
body SP (přidělují-li se)
body poháru národů (přidělují-li se)

U stíhacího závodu bude u vítěze uveden čas od prvního startu, dále pro
zbývající závodníky časová ztráta na vítěze.
9.4.1.1 Shoda

Jestliže je shodný výsledný čas závodu, mají závodníci se stejným časem ve
výsledcích uvedeno stejné pořadí a shodný počet bodů. Následující pořadí se
ve výsledcích vynechá.
9.4.2 Druhy výsledků

Jsou tři druhy výsledků: průběžné, předběžné a konečné.
9.4.2.1 Průběžné výsledky
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Průběžné výsledky odráží situaci v závodě během závodu a slouží pouze pro
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informaci. Budou zveřejněny na výsledkové tabuli, vyhlášeny komentátorem a
budou k dispozici prostřednictvím elektronického informačního systému.
9.4.2.2 Předběžné výsledky

Předběžné výsledky jsou prvním oficiálním záznamem závodu vydaným
organizátorem po doběhnutí posledního závodníka do cíle. Předběžné
výsledky slouží pro podávání protestů a musí být zveřejněny a vyvěšeny v
prostoru cíle a v závodní kanceláři co možná nejdříve po doběhu posledního
závodníka do cíle. Na předběžných výsledcích musí být uveden čas jejich
vyvěšení, aby byl jasný konec období pro protesty, a musí být podepsány TD.
V případě, že předběžné výsledky musí být měněny (např. z důvodu
technických problémů nebo důvodů, které jury neznala před vyvěšením
první verze předběžných výsledků), změněné výsledky musí být podepsány
a vyvěšeny znovu. V takovém případě začíná běžet nový čas pro podání
protestů.
9.4.2.3 Konečné výsledky
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Konečné výsledky jsou oficiálním záznamem závodu vydaným organizátorem
po patnáctiminutovém vyvěšení předběžných výsledků. Konečné výsledky
jsou předmětem protestů pouze k odvolací jury a ne k soutěžní jury. Konečné
výsledky musí být vydány ihned po ukončení času na protesty, nebo jakmile
soutěžní jury rozhodne o protestech, které byly podány. Konečné výsledky
musí podepsat TD s uvedením času vydání.
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10. PROTESTY
10.1 Obecně

Protesty musí být podány jen písemně na příslušném formuláři IBU sekretáři
závodu nebo TD/RD pro soutěžní jury a musí být spojeny s poplatkem 100
EUR nebo s ekvivalentní sumou ve měně pořadatelské země. Formulář IBU na
protest lze získat u sekretáře závodu nebo ho lze stáhnout z webových stránek
IBU. Je-li protest uznán, poplatek bude vrácen. Je-li protest zamítnut, jdou
peníze do prostředků IBU.
10.2 Druhy protestů a podmínky
10.2.1

Protest proti účasti

Protest týkající se účasti závodníka může být podán v kterémkoliv čase až do
doby ukončení času na protesty u závodu, kterého se protest týká.
10.2.2

Protesty během závodu a po závodu

10.2.3

Opakování nebo zrušení
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Protest týkající se porušení pravidel závodníkem a členem doprovodu, chyb
způsobených funkcionáři závodu nebo podmínkami závodu a protesty proti
prozatímním výsledkům, musí být předloženy v časovém úseku mezi začátkem
nástřelu před závodem a 15 minutami po vyvěšení předběžných výsledků. OV
musí vydat jasné oznámení týkající se doby vyvěšení prozatímních výsledků.
Jestliže se prošetřením protestu odhalí okolnosti, které jsou tak vážné,
že zpochybňují sportovní hodnotu závodu nebo soutěžní jury z vlastního
pozorování dojde k tomuto závěru, může soutěžní jury rozhodnout o
opakování závodu nebo jeho zrušení bez náhrady.
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11. TRESTY A DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ PRO SOUTĚŽE A
ZÁVODY
Tresty a/nebo disciplinární opatření jsou napomenutí, zákaz startu, časové
přirážky, diskvalifikace dočasné pozastavení činnosti a pokuty. Takové tresty
a/nebo disciplinární opatření mohou být uloženy činitelům, pracovníkům,
sportovcům a/nebo členským federacím a budou uloženy v případě viny (tj.
akce provedené úmyslně nebo z nedbalosti) za:
- porušení zásad fair play a nesportovní chování, zejména za porušení
pravidel IBU pro soutěže a závody
- ohrožení nebo poškození dobrého jména IBU při soutěžích a závodech
- porušení pravidel IBU pro reklamu

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení v těchto pravidlech IBU pro soutěže a
závody nebo jinde, vedoucí složky biatlonu může kdykoliv rozhodnout (buď na
návrh jiného představitele IBU, nebo z vlastního popudu), že porušení pravidel
IBU pro soutěže a závody nebo pravidel IBU pro reklamu je dostatečně
závažné takže by se mohlo jednat nejen o porušení pravidel IBU pro soutěže
a závody nebo pravidel IBU pro reklamu, ale dokonce i o porušení kodexu
integrity IBU.
11.1 Napomenutí

Napomenutí se uděluje v následujících případech:

a. ohrožení nebo hanobení cti nebo pověsti IBU nebo jejích zájmů v malé
míře;

b. napadení IBU, jejích orgánů, jejích členů, orgánů těchto členů nebo jejich
přičleněných a příbuzných organizací;
c.
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porušení pravidel, pro která není stanoven jiný trest nebo která nejsou
výslovně uvedena ve vážnějších trestech;

11.2 Zákaz startu

Závodníkovi nebo družstvu bude zakázán start za:

a. porušení požadavků oprávněnosti a kvalifikačních požadavků podle
pravidel závodů a soutěží IBU;

b. objevení se na startu s materiálem, výzbrojí, oblečením nebo reklamou,
která není v souladu s pravidly závodů a soutěží IBU nebo dodatkem A
(materiálový katalog IBU) k těmto pravidlům, nebo s pravidly IBU pro
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reklamu;

objevení se na startu se špatným startovním číslem/stehenním číslem nebo
bez startovního čísla z důvodu vlastního omylu nebo chyby svého družstva;

d. porušení pravidel týkajících se oficiálního tréninku, nástřelu, zahřívání před
závodem a/nebo testování lyží nebo bezpečnostních směrnic.
Zákaz je uplatněn v závodě, ve kterém k přestupku došlo nebo v následujícím
závodě podle vhodnosti. Odpovědný rozhodčí IBU je povinen uložit zákaz
startu podle čl. 11.2 b a 11.2 c.
11.3 Časové přirážky a diskvalifikace
11.3.1

Časová přirážka 30s

Časová přirážka 30 sekund bude uložena když:

a. závodník závodí ve stíhacím závodě a vystartuje dříve, než maximálně tři
sekundy před oficiálně přiděleným časem;

b. závodník vystartuje mimo své časové startovní okno ve sprintu,
vytrvalostním závodě, nebo v kvalifikaci supersprintu, aniž by se vrátil zpět
na start podle článku 6.4.7.1;
c.

závodník poruší pravidla uvedené ve článku 8.2.1 v hromadném závodě,
finále supersprintu, sprintu a vytrvalostním závodě se skupinovým startem,
stíhacím závodě a/nebo ve štafetách;

Výjimka: penalizace nebude uložena pro závodníky střílejícího z nesprávného
střeleckého stavu, pokud byla chyba zapříčiněna jiným závodníkem nebo
rozhodčím.

d. závodník střílí v nesprávné poloze, v nesprávném pořadí a/nebo nesprávné
poloze vzhledem ke střeleckému stanovišti.
11.3.2

Časová přirážka 1 minuta

Časovou přirážku jednu minutu obdrží závodník nebo štafeta za:

a. neuvolnění tratě předbíhajícímu závodníkovi na první vyzvání;

b. způsobení velmi malého porušení principů fair play nebo zásad
sportovního chování.
11.3.3

Časová přirážka 2 minuty

Časovou přirážku dvě minuty obdrží závodník nebo štafeta za:

a. každé neodběhnuté trestné kolo vyplývající z neúspěšné střelby závodníka,
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a to ihned po každé střelbě vleže nebo vstoje;

b. každý nevystřelený náboj, jestliže závodník odběhne dříve, než vystřelí
všech pět nábojů v položce ve vytrvalostních závodech, sprintu, stíhacím
závodě, hromadném závodě a při supersprintech nebo všech osm nábojů
ve štafetovém závodě v případě, že nemá sestřeleno všech pět terčů;
c.

vystartování bez předání dotykem v závodě štafet. Přičemž oba závodníci
musí být v předávacím území podle článku 6.4.4 a. 9.2.4. V opačném
případě je štafeta považována za neodstartovanou;

d. způsobení malého porušení principů fair play nebo zásad sportovního
chování.
11.3.4

Diskvalifikace

Diskvalifikací je potrestán závodník nebo štafeta za:
a. porušení pravidel uvedených ve čl. 11.2 a-d;

b. porušení článku 1.5 Pravidel soutěží a závodů IBU “Pravidla oprávněnosti
pro závodníky a družstva“;
c.

obdržení zakázané pomoci, jak je definována pravidlech závodů a soutěží
IBU, od člena nebo nezávodícího sportovce svého družstva;

d. vyhnutí se kontrole na startu nebo v cíli;

e. účast v závodu bez řádně označené pušky (IBU kontrolní nálepka);
f.

nepovolenou úpravu výzbroje, pušky nebo oblečení po absolvování
kontroly a označení před startem;

g. účast v závodu se startovním číslem nebo barvou startovního čísla, které
mu podle startovní listiny nenáleží, bez ohledu na to, zda k tomu došlo
záměrně, nebo jeho omylem či omylem někoho z jeho družstva;
h. odchýlení se od označené tratě nebo běhu po nesprávné trati nebo
proběhnutí kol ve špatném pořadí nebo směru (výjimka článek 7.1.3);
i.

j.

použití jiných prostředků k pohybu než lyží, holí a vlastní svalové síly;

to, že nenese pušku v průběhu celého závodu, nebo nenese pušku hlavní
vzhůru v případě, že ji nemá poškozenou;

k. znevýhodňování jiných závodníků tím, že jim na trati nebo na střelnici
hrubě překáží;
l.

výměnu lyží v průběhu závodu pokud nejsou lyže či vázání rozbity;
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m. přijetí nepovolené pomoci při opravě výzbroje od jiné osoby nebo přijetí
jakékoliv jiné pomoci kromě povolené;
n. použití různých substancí nebo prostředků v průběhu závodu s úmyslem
změnit u svých lyží skluzové vlastnosti;

o. vystřelení více než pět ran v jednotlivé střelecké položce ve vytrvalostním
závodě, sprintu, stíhacím závodě, hromadném závodě a supersprintu v
položce nebo více než osm ran v jednotlivé střelecké položce ve štafetách;

p. použití druhého zásobníku místo nabíjení ztracených nábojů, nábojů, které
selhaly nebo rezervních nábojů jednotlivě;
q. porušení jakéhokoliv bezpečnostního pravidla střelby definovaného v
kapitole 8.5 Pravidel soutěží a závodů IBU;
r.

vyměnění své zbraně za jinou po startu kdekoliv jinde než na střelnici;

t.

neukončení závodění po dostižení v závodě štafet, stíhacím závodě,
hromadném závodě nebo finále supersprintu při SP/MS/IBU cup/OME/
ZOH;

s.

to, že ve stíhacím závodě startuje více než 3 sekundy před přiděleným
startovním časem;

u. způsobení vážného porušení principů fair play nebo zásad sportovního
chování.
11.4 Tresty za porušení pravidel v cílových koridorech

Za porušení pravidel v cílových koridorech jak je uvedeno ve čl. 3.5.1.2 těchto
pravidel mohou být podle rozhodnutí soutěžní jury uplatněny následující
tresty:
-

napomenutí
upravení pořadí pro ty, kteří byli porušením ovlivněni
časové přirážky: 30 sekund, 1 minuta, nebo 2 minuty
diskvalifikace

11.5 Pozastavení startu
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11.5.1 Jestliže, po skončení doby pro podání protestu k závodu, je sportovec
shledán vinným z důvodu vážného porušení pravidel IBU, soutěžní jury daného
závodu může tomuto závodníkovi pozastavit start na příští závod. V případě
obzvláště hrubého porušení může být toto pozastavení startu prodlouženo
podle kodexu integrity IBU navíce než jeden závod a to až maximálně na
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všechny závody během následujících dvou trimestrů. Takovéto pozastavení
by bylo použito na všechny soutěže IBU a soutěže MOV v průběhu tohoto
časového období. Předběžné pozastavení startu může být uloženo s okamžitým
účinkem autoritou BIU - Biathlon Integrity Unit (viz zkratky).
11.5.2 Sportovci, který se zúčastnil soutěže v biatlonu, pro kterou neměl
od IBU kvalifikaci, může být pozastavena činnost na jeden nebo více závodů
Exekutivou IBU.

11.5.3 Sportovci, který porušil ustanovení článku 1.3 Přílohy A může být
pozastaven start na jednu nebo více soutěží IBU na základě rozhodnutí Exekutivy
IBU.

11.5.4 Národní federace, jejíž sportovci porušili ustanovení článku 1.3 Přílohy
A ve více případech, může být pozastaven start na jednu nebo více IBU soutěží
na základě IBU Kodexu Integrity. Uvedené opatření může být použito na všechny
sportovce NF příslušné série IBU soutěží. Předběžné pozastavení startu může být
uloženo s okamžitou platností institucí Biathlon Integrity Unit (BIU).
11.6 Pokuty

11.6.1 Pokuty do výše 1 000 € mohou být uděleny soutěžní jury těm, kdo
poruší pravidla IBU pro soutěže a závody a/nebo jejich členským federacím
nebo těm, kdo v malé míře ohrožují/hanobí čest nebo reputaci IBU

11.6.2 Pokuty do výše 30 000 € mohou být uděleny Exekutivou IBU na ty, kdo
vážně poruší pravidla IBU nebo rozhodnutí orgánů nebo jiných kompetentních
autorit IBU a/nebo jeho členských federací nebo na ty kdo ohrožují nebo škodí
pověsti IBU vážným způsobem.
11.6.3 Pokuty výše od 30 000 € do100 000 € mohou být uděleny podle
kodexu integrity IBU na ty, kdo vážně poruší pravidla IBU nebo rozhodnutí
orgánů nebo jiných kompetentních autorit IBU a/nebo jeho členských federací
nebo na ty kdo ohrožují nebo škodí pověsti IBU vážným způsobem.
11.7 Platnost

Kromě pozastavení staru a peněžních pokut mohou být výše uvedené tresty a
disciplinární opatření uloženy pouze před zveřejněním finálních výsledků.
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12. MISTROVSTVÍ SVĚTA - PRAVIDLA SOUTĚŽE
12.1 Obecná ustanovení
12.1.1

Pravomoc a podmínky

12.1.2

Konání

MS a MSJ/D jsou soutěže IBU. Jsou konány pod jejím řízením pro muže a ženy,
juniory a juniorky, pro dorostence a dorostenky.
MS bude konáno každoročně, společně pro muže a ženy, v termínu
odsouhlaseném exekutivou IBU, ale nebude se konat v roce konání ZOH.

MSJ/D se bude konat každoročně společně pro juniory a juniorky, dorostence
a dorostenky v termínech schválených exekutivou IBU. Jestliže nějaký závod
IBU, běžně konaný na MS nebude v programu ZOH, bude MS v této disciplíně
pořádáno i v letech ZOH.
12.1.3

Nejlepší sportovci – finanční odpovědnost a výběr (MS)

Každý organizační výbor MS musí v průběhu MS hradit ubytování a stravování
nejlepším třiceti biatlonistům a 30 biatlonistkám po dobu maximálně dvanácti
dní. Výběr nejlepších sportovců pro MS bude proveden podle průběžného
celkového žebříčku SP před začátkem MS.
12.2 Nabídky pořadatelství a určení organizátorů (MS)
12.2.1

Obecně

12.2.2

Žádosti o pořádání

Pověření uspořádáním MS bude svěřeno členské národní federaci IBU pro
místo zvolené kongresem IBU, nejméně čtyři roky a ne více než pět let předem.
Nabídka na pořádání MS musí být NF předložena IBU písemně. Žádost spolu
s poplatkem musí být obdržena nejpozději 90 dnů před konáním kongresu
IBU. Poplatek pro žádost je následující: První kandidatura na MS IBU: Poplatek
žádosti 45 000 €. Pokud žádost kongres IBU nezvolí, obdrží příslušná NF zpět
jednu třetinu poplatku (15 000 €). Druhá kandidatura na MS IBU: Poplatek
žádosti 30 000 €. Pokud žádost kongres IBU nezvolí, obdrží příslušná NF
zpět jednu polovinu poplatku (15 000 €). Třetí a další kandidatura na MS IBU:
Poplatek žádosti 10 000 €. Bez refundace. Sportoviště, pro které je nabídka
podávána, musí mít v době uzávěrky žádostí licenci A. Nabídka musí být
podána na oficiálním formuláři IBU a musí být podepsána presidentem nebo
generálním sekretářem NF.
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Pořadatelská deklarace IBU (MS a MSJ/D)

Po pověření konáním MS musí hostitelská národní federace podepsat
pořadatelskou deklaraci IBU. Podpisem hostitelská národní federace potvrdí,
že akceptuje a bude plnit v požadovaném čase úkoly, kroky a povinnosti
uvedené v deklaraci.
12.3 Časový rozvrh soutěží a program (MS a MSJ/D)

Po dohodě s RD musí organizační výbor předložit do sídla IBU nejméně 2 roky
před konáním soutěže návrh plánu a programu. Program musí být předložen
pro ověření technické komisi a nejméně jeden rok před začátkem MS ke
schválení exekutivě IBU.
12.4 Zprávy o přípravě (MS a MSJ/D)

Organizátor musí periodicky podávat IBU informaci o postupu prací.
12.5 Informační buletiny a propozice (MS a MSJ/D)
12.5.1

Předběžné informace

12.5.2

Oficiální pozvánka

Nejpozději rok před konáním MS musí organizační výbor zaslat všem členským
federacím IBU a do sídla IBU předběžný informační bulletin schválený RD.
Bulletin musí poskytovat všechny významné informace o MS, které NF v tom
čase potřebují.
Nejpozději 1. září roku před MS musí organizátor poslat oficiální pozvánku
schválenou RD všem členským federacím IBU a do sídla IBU. Národní
federace, které z důvodu udělení víz potřebují zvláštní pozvánku, musí o ni u
organizačního výboru požádat.

Organizační výbor musí detailní informace podávat členským federacím IBU
a do sídla IBU opakovaně. Pozvánka musí obsahovat detailní informace podle
„Příručky organizátora“.
Pozvánky mohou být poslány v elektronické formě e-mailem nebo umístěním
na webové stránce, s oznámením e-mailem.
12.6 Účast
12.6.1

Kvóta MS

12.6.1.1 Maximální počet přihlášených a startujících
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supersprintu zúčastnit s počtem mužů a žen podle následujících kvót
stanovených na základě pořadí NF v žebříčku národů SP v uplynulé sezóně.
POŘADÍ V
ŽEBŘÍČKU
NÁRODŮ

REGISTRACE
MS

START MS

CELKEM
REGISTRACE

CELKEM
START

1-5

8

4

40

20

6 - 15

7

4

70

40

16 - 25

5

3

50

30

26 - 30

4

2

20

10

10

10

10

190

110

31 + neumístění
(divoká karta
celkem 10) *
* Maximálně 2 sportovci z NF

12.6.1.1.1 Dodatečné kvóty pro start

a. NF bez kvóty na základě jejich pořadí v žebříčku národů mohou získat
kvótu pro start až pro dva závodníky divokými kartami. 10 nejlépe umístěných
závodníků na seznamu kvalifikačních bodů IBU z NF bez kvóty pro MS získají tuto
kvótu pro svou NF (maximálně dvě místa pro NF). Všichni sportovci zamýšlející
startovat na základě takto získané kvóty musí splňovat osobní kvalifikační kritéria
pro MS.
b. Navíc, NF ze kterých jsou vítězové předcházejícího MS nebo ZOH ve
vytrvalostním závodě, sprintu a hromadném závodě smí tyto závodníky přihlásit
na MS a to ve vytrvalostním závodě, sprintu a hromadném závodě navíc k jejich
kvótám. Vítěz stíhacího závodu na ZOH nebo MS v předchozím roce může navíc
startovat ve sprintu, avšak kvóta NF pro start ve sprintu nesmí překročit pět (5)
pro NF.
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V hromadném závodě startuje 30 závodníků určených následovně: 15
vedoucích závodníků z aktuálního pořadí celkového žebříčku SP plus každý
medailista, který mezi těmito 15 není, zbývající závodníci jsou doplněni dle
pořadí bodů získaných ve vytrvalostních závodech, sprintech a stíhacích
závodech konaných na MS. V případě shodného bodového zisku bude
v pořadí výše ten, který dosáhl lepšího individuálního výsledku na probíhajícím
MS. Pokud bude i nyní pořadí shodné, bude v pořadí výše ten, který má lepší
aktuální postavení v žebříčku SP a v případě další shody ten, který má méně
IBU kvalifikačních bodů. Startovní čísla budou přidělena v následujícím pořadí:
1 - vítěz prvního individuálního závodu na MS; 2 – vítěz druhého individuálního
závodu na MS; 3 - vítěz třetího individuálního závodu na MS; 4-6 – získaná
druhá místa ve stejném pořadí závodů; 7-9 – získaná třetí místa ve stejném
pořadí závodů. Závodníci umístění na čele průběžného celkového žebříčku SP
obdrží startovní číslo 10 atd. Pokud získal závodník na probíhajícím MS více
medailí, obdrží nejnižší startovní číslo, kterého je držitelem dle předchozího
odstavce a další závodníci se posunou nahoru ve stejném pořadí. Stejný
princip je použit v případě, že více závodníků získá dvě nebo více medailí
nebo jestliže jeden nebo více závodníků schází. Maximální povolený počet
startujících závodníků jedné NF je 4. Avšak má-li NF více než 4 medailisty,
potom všichni medailisté z této NF mohou startovat. Navíc kvóty NF může
startovat vítěz hromadného závodu na ZOH nebo MS z předchozí sezóny.
Pokud ona nebo on je vybrán ke startu podle výše uvedeného pravidla, budou
startovat se startovním číslem 30.
12.6.1.4 Štafetové závody

Nejlepších 30 NF (výsledky žen a mužů) může, na základě umístění v platném
žebříčku SP hodnocení národů mužů a žen, přihlásit svou štafetu. Pokud
některá NF z 30 nejlepších není přihlášena, může se přihlásit následující
z daného žebříčku.

12.6.1.2 Stíhací závod

NF mající právo startu, může registrovat minimální počet závodníků
potřebných k absolvování štafetového závodu. Všichni závodníci musí splňovat
kvalifikační kritéria pro účast na MS. Takto dotčeným národním federacím je
tak umožněno registrovat maximálně 4 závodníky pro štafetové závody.

12.6.1.3 Hromadný závod

Zúčastnit se může max. 30 smíšených štafet (po jedné z NF), a to na základě
bodového součtu z aktuálního umístění NF v hodnocení národů žen a mužů.

Ve stíhacím závodě je oprávněno startovat 60 nejlepších závodníků z
kvalifikačního závodu.

12.6.1.5 Smíšené štafety
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Pokud některé družstvo z 30 nejlepších nestartuje, může startovat další
družstvo dle pořadí.

NF mající právo startu, může registrovat minimální počet závodníků
potřebných k absolvování smíšeného štafetového závodu a smíšené štafety
dvojic. Všichni závodníci (muži i ženy) musí splňovat kvalifikační kritéria pro
účast na MS. Takto dotčeným národním federacím je tak umožněno registrovat
maximálně 2 závodníky každého pohlaví pro absolvování smíšených
štafetových závodů.
12.6.2

Kvóta MSJ/D

12.6.2.1 Maximální počty přihlášených a startujících

Každý národ může přihlásit na MSJ/D maximálně 5 juniorů, 5 juniorek a také 5
dorostenců a 5 dorostenek. Počty startujících v jednotlivých závodech MSJ/D
jsou následující:
12.6.2.2 Vytrvalostní závod a sprint

V jednotlivých kategoriích, tj. juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
mohou z každého národu startovat maximálně čtyři závodníci. Státy, které měly
v předcházejícím ročníku MSJ/D vítěze vytrvalostního závodu a sprintu mohou
tyto přihlásit ke sprintu a vytrvalostnímu závodu nad stanovenou kvótu. Vítěz
předcházejícího MSJ/D ve stíhacím závodě může být přihlášen ke sprintu,
avšak kvóta NF ve sprintu nesmí překročit 5 stejně tak jako podmínku, že
závodník startuje ve stejné kategorii jako na předešlém MSJ/D.
12.6.2.3 Stíhací závod

Ve stíhacím závodě startuje v kategorii juniorů, juniorek, dorostenců a
dorostenek nejlepších 60 závodníků z kvalifikačního závodu.
12.6.2.4 Štafetové závody

Každá NF, která je uvedena v pořadí štafetového závodu z předešlého MSJ/D
má právo startu v příslušné kategorii. Zbývající prázdná místa budou doplněna
v pořadí NF nemající právo startu podle celkového počtu bodů národů
získaného při vytrvalostním závodu probíhajícího MS a to podle jednotlivých
kategorií. Maximální počet štafet je 30.
Závodník smí startovat jen v jedné štafetě (dorostenecké nebo juniorské).
12.6.2.5 Doprovod (MS a MSJ/D)
Platí článek 1.6.1.1 g
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12.7 Ocenění
12.7.1

Oficiální medaile (MS a MSJ/D)

Závodníci, kteří se v závodě jednotlivců, sprintu, stíhacím závodě a
hromadném závodě umístí na prvním, druhém a třetím místě obdrží zlatou,
stříbrnou, resp. bronzovou medaili IBU. Každý člen štafety, která se umístí
na prvním, druhém a třetím místě obdrží zlatou, stříbrnou, resp. bronzovou
medaili IBU. Medaile IBU budou uděleny pouze v závodech s účastí tří nebo
více závodníků nebo družstev.
12.7.1.1 Medailový ceremoniál

Předávání oficiálních medailí na MS musí zahrnovat vztyčení vlajek a zahrání
národních hymen. Závodníci se nesmí objevit se závodním materiálem/
výzbrojí. Výjimkou je použití u postupu při MSJ/D a MS v LB obzvlášť pokud
jsou v závěrečném dnu soutěže pořádány čtyři (4) závody a ceremoniál
probíhá na stadionu ihned po závodech. V takovýchto případech, nebo jestliže
s tím souhlasí RD IBU, mohou být medailový a květinový ceremoniál spojeny a
proto je závodní výstroj povolena.
12.7.1.2 Květinový ceremoniál

Ceremoniál s květinami je TV prezentací 6 nejlépe umístěných závodníků a
3 štafet bezprostředně po ukončení závodu. Sportovci musí mít své startovní
číslo ze závodu a smějí mít svou závodní výstroj a oblečení. Při MSJ/D je
oceňováno 6 závodníků a 3 štafety.
12.8 Startovní čísla vedoucích závodníků (MS)

Závodníci kategorií mužů a žen, kteří jsou vedoucími závodníky průběžného
žebříčku SP (podle článku 15.8.1.1 a-f), vedoucí závodník U25 (podle článku
8, Pravidel pro ocenění) a obhajující vítěz předcházejícího MS v odpovídajícím
závodě jednotlivců ponese na MS očíslované, disignové stratovní číslo na
místo běžného startovního čísla v těchto barvách:
a. vedoucí závodník v celkovém pořadí SP - žluté startovní číslo

b. vedoucí závodník v hodnocení vytrvalostního závodu, sprintu, stíhacího
závodu a hromadného závodu - červené startovní číslo.
c.

U 25 vedoucí závodník (podle článku 8 Pravidel pro ocenění) - tmavě
modré

d. Obhajující mistr světa - zlaté
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e. závodník splňující více než jedno kritérium a.–d. oblékne startovní číslo
kombinací barev.
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13. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
13.1 Pravidla

Pořádání ZOH je v pravomoci MOV; avšak na ZOH budou aplikována tato
pravidla soutěží a závodů pokud není jinak specifikováno níže nebo podle
předpisů MOV.
13.2 Příjezd družstev na závodiště

Všem družstvům NF musí být dovoleno přijet na závodiště na 10 dnů v únoru
roku předcházejícího ZOH a na 10 dnů v prosinci a lednu v sezóně konání
ZOH. Tratě musí být denně upravovány.
13.3 Časový rozvrh a program

Časový rozvrh a program závodů bude zpracován organizátorem po konzultaci
s RD/TD. Časový rozvrh a program musí být předložen k prostudování
technické komisi a musí být schválen Exekutivou IBU.
13.4 Kvóta národní federace

Kvóta NF pro registraci a start na ZOH je založena na:

a. Jejich pořadí v žebříčku národů v sezóně před ZOH. Další detaily budou
stanoveny dohodou mezi MOV a Exekutiva IBU.
b. Seznamu kvalifikačních bodů IBU (po poslední kvalifikační soutěži)
c.

Kvótě hostitelské země

Konečná kvóta/kvalifikační systém je stanoven dohodou mezi MOV a
Exekutivou IBU.
13.4.1

Hromadný závod
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Pro hromadný závod je registrováno 30 závodníků a to následovně: nejlepších
15 z aktuálního celkového žebříčku SP plus každý medailista, který není mezi
15 nejlepšími v celkovém žebříčku SP. Zbývající závodníci budou zařazeni do
pořadí stanoveného z bodů, které získali ve vytrvalostním závodě, sprintu a
stíhacím závodě na ZOH. Body jsou přidělovány za použití stejného systému
jako tomu je pro SP. V případě shodného bodového zisku bude v pořadí
umístěn výše ten závodník, který dosáhl lepšího individuálního výsledku na
probíhajících ZOH. Pokud bude i nyní pořadí shodné, bude v pořadí výše ten,
který má lepší aktuální postavení v žebříčku SP a v případě další shody ten,
který má méně IBU kvalifikačních bodů.
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Startovní čísla budou přidělena v následujícím pořadí: vítěz prvního
individuálního závodu na ZOH obdrží startovní číslo 1; vítěz druhého
individuálního závodu obdrží číslo 2; a vítěz třetího individuálního závodu
obdrží číslo 3; závodníci na druhých místech v individuálních závodech
obdrží startovní čísla 4 – 6 ve stejném pořadí a závodníci na třetích místech
stejně tak obdrží startovní čísla 7-9. Závodníci umístění na čele průběžného
celkového žebříčku SP obdrží startovní číslo 10 atd. Pokud získal závodník
na probíhajících ZOH více medailí, obdrží nejnižší startovní číslo, kterého je
držitelem dle předchozího odstavce a další závodníci se posunou nahoru ve
stejném pořadí. Stejný princip je použit v případě, že více závodníků získá dvě
nebo více medailí nebo jestliže jeden nebo více závodníků schází. Maximální
povolený počet startujících závodníků jedné NF je 4. Avšak má-li NF více než 4
medailisty, potom všichni medailisté z této NF mohou startovat.
13.5 Prostory a zařízení pro družstva
13.5.1

Prostory pro přípravu lyží

13.5.2

Parkovací prostory

13.5.3

Šatny/Kabiny

13.5.4

Prostory pro sportovce a doprovodný personál

V těsné blízkosti prostoru stadionu musí být dostatečný počet stálých nebo
dočasných budov, ve kterých si družstva mohou ukládat materiál/vybavení
a voskovat lyže. Tyto místnosti nebo kabinky musí být vybaveny osvětlením,
přívodem elektrické energie a odpovídající ventilací pro odvod spalin z vosků
a musí být zahřáty přinejmenším na 20°C. Každá NF/NOV musí mít svou vlastní
kabinku přinejmenším 12 m2 zatímco NF/NOV s celkem 8 a více závodníky na
startu musí mít kabinky dvě nebo jednu velkou, pokud nemají na závodišti svůj
kamion pro voskování. Kabinky musí být uzamykatelné a družstva musí obdržet
odpovídající klíče. Pokud se vstupy nedají uzamknout, musí OV zajistit pro
kabinky bezpečnost.
Parkovací místa pro vozidla družstev, kamionů pro přípravu a/nebo kontejnerů
zařízení pro broušení lyží musí být zabezpečeno v rozumné, pěšky dostupné
vzdálenosti od kabinek.
Každá NF/NOV se třemi nebo více závodníky musí mít zajištěnu šatnu nebo
kabinku pro převlékání s dostatečným místem odpovídajícím potřebám
velikosti družstva. Ty NF/NOV s méně než třemi sportovci mohou sdílet šatnu
nebo kabinku pro převlékání s jinou NF/ NOV.
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OV musí zajistit pro sportovce a doprovodný personál na závodišti prostory
s dostatečným zásobováním jídla a nápojů v době pro jídlo a občerstvení
mezi touto dobou a to počínaje dvě hodiny před naplánovaným tréninkem
(jak oficiálním tak ostatním) a závody a konče hodinu a půl po ukončení doby
posledního tréninku nebo závodu daného dne.
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14. REGIONÁLNÍ A KONTINENTÁLNÍ SOUTĚŽE PRAVIDLA
14.1 Regionální poháry a regionální mistrovství
14.1.1

Obecně

14.1.2

Druhy závodů

14.1.3

Právo startu a účast

14.1.4

Pravidla soutěží

14.1.5

Ocenění

Regionální soutěže jsou soutěže IBU, pořádané pod její pravomocí společně a
zejména pro juniorské a dorostenecké kategorie, při kterých se použijí věkové
kategorie a specifikace soutěží podle pravidel IBU. Soutěže jsou organizovány
podle stávající regionální struktury a příslušných kritérií, které jsou publikovány
a jsou dostupné na www.biathlonworld.com.
Pro tyto regionální soutěže jsou schváleny všechny odpovídající druhy závodů
náležící k IBU.
Právo startu mají všichni závodníci z členských federací IBU (plného i
dočasného členství) příslušného regionu, jak je uvedeno v aktuální regionální
struktuře. Účastnické kvóty jsou uvedeny v příslušných Pokynech, které jsou
publikovány a ke stažení na www.biathlonworld.com.
Specifická pravidla pro regionální soutěže jsou uvedena v příslušných
Pokynech, jak je zmíněno ve článku 14.1.1 výše.
Ocenění jsou součástí příslušných Pokynů nebo řešena jednotlivými regiony.
14.2 Soutěže kontinentálních pohárů a pohárů regionálních
14.2.1

Obecně

Kontinentální poháry a kontinentální mistrovství jsou soutěžemi IBU. Obecně
mohou být uskutečněny jako regionální soutěže podle článku 14.1, nebo
samostatně jako vyhlášené poháry/mistrovství, pokud účastnící se národní
federace regionu reprezentují celý kontinent. Použijí se postupy a pravidla
článku 14.1; jsou uděleny oficiální medaile IBU. Tento článek se nevztahuje na
OECH a JOECH, kterým je věnována samostatná kapitola těchto Pravidel IBU
17 a 18.
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14.3 Žádosti o pořádání a jejich udělování
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Každá (řádná) členská federace IBU smí požádat o organizování jednoho, nebo
více regionálních pohárů a/nebo kontinentálních pohárů pro jejich příslušný
region v sezóně na svém území. Totéž platí pro jedno kontinentální mistrovství
v sezóně. Žádosti musí být předloženy IBU do 15. června pro soutěže v
nastávajícím létě a do 15. září pro soutěže nastávající zimy.
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15. SVĚTOVÝ POHÁR - PRAVIDLA SOUTĚŽE
15.1 Obecná ustanovení
15.1.1

Pravomoc

15.1.2

Nejlepší sportovci – finanční odpovědnost a výběr

Soutěže SP jsou soutěžemi IBU a pod jejím vedením se konají pro muže a ženy.
Pro soutěže SP jsou uplatněna tato pravidla.
Pořadatel každé soutěže SP musí uhradit, na maximálně 7 plných dnů při akci
sestávající ze tří závodů a 5 plných dnů při akci sestávající ze dvou závodů,
plné náklady na jídlo a ubytování nejlepším 25 závodníkům v kategorii žen a
mužů.

Výběr nejlepších sportovců pro stávající závodní sezónu do konce prosince
bude proveden z konečného pořadí celkového žebříčku SP v předcházejícím
roce. Výběr pro část sezóny od 1. ledna bude z průběžného pořadí celkového
žebříčku SP na konci prosince. Pro část sezóny počínaje 1. únorem bude výběr
proveden z konečného pořadí celkového žebříčku SP na konci ledna a zůstává
na tomto základě platný pro zbytek příslušné sezóny.
15.2 Roční plán soutěže SP
15.2.1

Počet soutěží SP v sezóně

O počtu soutěží, které budou konány, rozhodne exekutiva IBU na základě
doporučení TC.
15.2.2

Roční kalendář soutěží SP

Soutěže SP budou konány před a po každoročním MS nebo ZOH. Měly by být
pořádány v časovém rámci, určeném exekutivou IBU.
15.3 Nabídky pořadatelství, určení organizátorů
15.3.1

Pověření pořadatelstvím

Organizátory soutěží SP určí exekutiva IBU na základě doporučení TC.
15.3.2

Žádosti o pořadatelství soutěží SP

Žádosti o uspořádání soutěže SP musí být NF předloženy do sídla IBU před
uzávěrkou stanovenou exekutivou IBU. Pro žádost je požadována licence
A IBU. Žádost musí být předložena do sídla IBU na oficiálním formuláři IBU
a musí být podepsána prezidentem nebo generálním sekretářem národní
federace.

03 I
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15.3.2.1 NF smí žádat o organizování jedné nebo více soutěží SP v jedné
závodní sezóně. Obvykle smí národní federace pořádat v sezóně pouze jednu
soutěž SP.
15.3.3

Deklarace pořadatelství soutěže IBU

Pořádající národní federace musí podepsat Deklaraci pořadatelství soutěže
IBU, čímž potvrzuje, že akceptuje a bude plnit v požadovaném čase úkoly,
kroky a povinnosti uvedené v deklaraci.
15.4 Program SP

Program kola SP bude nastaven exekutivou IBU po konzultaci s pořadatelem
závodů, přenosovou společností, se kterou vstoupí IBU do smluvního vztahu
na distribuci TV přenosu a s TC a to co nejdříve.
15.5 Propozice

Propozice na soutěž SP musí být schváleny ředitelem závodů (RD) a musí být
organizační komisí zaslány všem členským federacím IBU a do kanceláře IBU,
nejpozději tři měsíce před zahájením soutěže. Propozice mohou být poslány
elektronicky e-mailem nebo zveřejněním na webové stránce s oznámením
e-mailem.
15.6 Účast
15.6.1

Počty přihlášených a startujících

NF se mohou, na základě výsledků konečného žebříčku poháru národů z
předchozího roku, zúčastnit s následujícím počtem závodníků mužů a žen na
SP ve vytrvalostním závodě sprintu a kvalifikace supersprintu:
POŘADÍ V
ŽEBŘÍČKU
NÁRODŮ

PŘIHLÁŠENÍ
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START

PŘIHLÁŠENO
CELKEM

CELKEM
STARTUJÍCÍCH

1-5

8

6

40

30

6 - 10

7

5

35

25

11 - 17

6

4

42

28

18 - 23

5

3

30

18

24 - 25

4

2

8

4
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POŘADÍ V
ŽEBŘÍČKU
NÁRODŮ
Divoké karty
NF (celkem
8) *

PŘIHLÁŠENÍ

START

PŘIHLÁŠENO
CELKEM

CELKEM
STARTUJÍCÍCH

1

1

8

8

163

113

* Maximálně dva sportovci z NF
15.6.2
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Divoké karty

a. Definice divoké karty a účel: Navíc ke kvótám pro národní federace
uvedeným výše bude poskytnuto 8 divokých karet s právem startu na SP
pro závodníka z národní federace, která nemá kvótu pro SP. Divoké karty
jsou omezeny na 2 pro NF a každé pohlaví a jsou platné pro jednotlivý
trimestr.

b. Oprávněné NF: Nejlepších osm závodníků na seznamu IBU kvalifikačních
bodů z NF, které nemají kvótu SP získá startovní kvótu SP pro danou NF.
Seznam IBU kvalifikačních bodů bude aktualizován po každém trimestru
nebo jak bude naplánováno a oznámeno každoročně Exekutivou IBU. Po
každé aktualizaci na konci trimestru může národní federace, která obdržela
kvótu registrovat a přihlásit kvalifikovaného závodníka na následující
trimestr nebo až do další aktualizace plánované a oznámené Exekutivou
IBU.
c.

Každý závodník, který startuje na SP (včetně závodníků NF s divokou
kartou) obdrží body poháru národů a body SP a bude uveden ve všech
výsledcích a žebříčcích.

15.6.3

Dodatečné právo startu na SP

a. Pro finále SP získá dodatečnou osobní kvótu pro start juniorský závodník
s nejvyšším počtem bodů získaných na MSJ v probíhající sezóně, pokud
jeho NF zamýšlí tohoto sportovce na tuto soutěž přihlásit. Výsledky
takovéhoto sportovce ve sprintu nebo ve vytrvalostním závodě ve finále
SP nebudou mít žádný negativní efekt pro kvalifikaci na možný start ve SP
nebo IBU cupu v příští sezóně.
b. Pro finále SP mohou NF dodatečně přihlásit závodníky ke kvótě založené
na tom kolik mají závodníků mezi nejlepšími 10 v konečném celkovém
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c.

03 I

žebříčku IBU cupu až do maxima dva na NF. NF mají volnost použít tyto
dodatečné přihlášky pro kteréhokoliv kvalifikovaného závodníka. NF
s vítězem konečného celkového žebříčku IBU cupu pro muže a ženy obdrží
rovněž dodatečnou dotaci z IBU pro účast vítěze ve finále SP.
Vítěz celkového žebříčku IBU cupu získá dodatečnou osobní kvótu pro
start na prvním SP v následující sezóně, pokud jeho NF zamýšlí tohoto
sportovce na tuto soutěž přihlásit.

15.6.4

Stíhací závod

15.6.5

Hromadné závody

Ve stíhacím závodě má právo startu 60 nejlepších závodníků z kvalifikačního
závodu.
15.6.5.1 Hromadný závod

Právo startu v hromadném závodě má 25 nejlepších závodníků podle
současného pořadí celkového žebříčku SP a zbývajících 5 závodníků se
doplňuje v pořadí získaných bodů na probíhající soutěži SP. V případě
shodného bodového zisku bude v pořadí výše ten, který dosáhl lepšího
individuálního výsledku na probíhajícím SP. Pokud bude i nyní pořadí shodné,
bude v pořadí výše ten, který je výše v aktuálním celkovém žebříčku SP a v
případě další shody ten, který má méně IBU kvalifikačních bodů. Pokud schází
závodníci z nejlepších 25, budou doplněni z pořadí stávajícího celkového
žebříčku SP. Startovní čísla budou přidělena na základě pořadí v žebříčku
– s tím, že nejvýše postavený závodník získává číslo 1, druhý číslo 2 atd.
Posledních 5 čísel bude přiděleno na základě pořadí bodů SP získaných na
probíhající soutěži.
15.6.5.2 Hromadný závod 60
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Právo startu v hromadném závodě 60 má 25 nejlepších závodníků podle
současného pořadí celkového žebříčku SP a zbývajících 35 závodníků bude
doplněno v pořadí v pořadí podle bodů získaných na probíhajícím SP při
použití bodového systému poháru národů. V případě shodného bodového
zisku bude v pořadí výše ten, který dosáhl lepšího individuálního výsledku na
probíhajícím SP. Pokud bude i nyní pořadí shodné, bude v pořadí výše ten,
který je výše v aktuálním celkovém žebříčku SP a v případě další shody ten,
který má méně IBU kvalifikačních bodů. Pokud schází závodníci z nejlepších
25, budou doplněni z pořadí stávajícího celkového žebříčku SP. Startovní čísla
budou přidělena na základě pořadí v žebříčku – s tím, že nejvýše postavený
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závodník získává číslo 1, druhý číslo 2 atd. Posledních 35 čísel bude přiděleno
na základě pořadí bodů získaných na probíhající soutěži při použití bodového
systému poháru národů se stejným postupem v případě rovnosti bodů jako je
uvedeno výše.
15.6.6

Štafety

15.6.6.1 Při soutěžích SP, na kterých se běží štafetové závody, mohou v principu
všechny národy s právem startu přihlásit minimální počet sportovců potřebných
pro štafetu, za předpokladu, že všichni tito sportovci splňují kvalifikační požadavky pro SP. Toto pravidlo platí rovněž pro smíšené štafety a smíšené štafety
dvojic za předpokladu, že NF má právo startu na SP jak pro muže, tak i pro ženy.
Družstva NF, kterých se to týká, mohou proto přihlásit maximálně čtyři (4) sportovce pro závody štafet, dva (2) muže a dvě (2) ženy pro smíšenou štafetu a po
třech (3) mužích a ženách jestliže se na stejném SP běží jak smíšená štafeta, tak i
smíšená štafeta dvojic.

15.6.6.2 V závodech štafet, smíšených štafet nebo smíšených štafet dvojic může
na SP startovat nejvíce 30 družstev štafet na základě aktuálního pořadí národů
SP.
15.7 Speciální startovní čísla a květinový ceremoniál
15.7.1

Obecně

Závodníci v kategorii mužů a žen, kteří jsou nejvýše ve vytrvalostním závodě,
sprintu, stíhacím závodě, hromadném závodě a supersprintu v aktuálním
žebříčku SP a v celkovém žebříčku SP musí mít pro závod místo běžného
startovního čísla startovní číslo vedoucích závodníků. Toto pravidlo se rovněž
použije pro vedoucího závodníka U25 (podle článku 8 Pravidel pro ocenění).
Odlišné barevné startovní číslo nese také nejlepší závodník juniorských
kategorií podle článku 15.6.3 a. a vítěz IBU Cupu podle článku 15.6.3 c. v
soutěžích vztahujících se k získanému dodatečnému právu startu.
15.7.2

Speciální startovní čísla

Speciální startovní čísla budou mít čísla závodníků podle startovní listiny a
budou barevná následovně:
a. vedoucí SP v celkovém hodnocení - žluté

b. vedoucí SP ve vytrvalostním závodě, sprintu, stíhacím závodě, hromadném
závodě a supersprintu – červené.
c.

vedoucí závodník U25 (podle článku 8. Pravidel pro ocenění) - tmavě
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modré

d. nejlepší juniorský závodník podle článku 15.6.3 a. ve finále SP - zelené

e. vítěz IBU Cupu podle čl. 15.6.3 c. na finále SP a při prvním SP následující
sezóny - světle modré
f.

závodníci, kteří naplní více než jedno z kritérií a.–e. ponese startovní číslo
kombinovaných barev.

Na startovních číslech vedoucích závodníků musejí být natištěna startovní čísla
podle startovní listiny. Všechny reklamy na speciálních startovních číslech jsou
v pravomoci IBU.
15.7.3

Zajištění startovních čísel vedoucích závodníků

15.7.4

Květinový ceremoniál

Startovní čísla vedoucích závodníků zabezpečí IBU a zorganizuje jejich dodání
na soutěže SP.
Představení vítězů je TV prezentací 6 nejlépe umístěných závodníků a 3 štafet
bezprostředně po ukončení závodu. Sportovci musí mít svá startovní čísla ze
závodu a smějí si vzít s sebou svou závodní výstroj a oblečení.
15.8 Bodovací systém SP
15.8.1

Obecně

Pro vyjádření výkonu jednotlivých závodníků, štafet a národů v soutěži SP v
průběhu sezóny bude použit bodovací systém. Vítězem se stane ten, kdo v
sezóně dosáhne nejvyššího konečného bodového zisku.
15.8.1.1 Druhy bodování

Užívají se následující druhy bodování:
a. Celkové body SP

b. Body SP ve vytrvalostním závodě (vytrvalostní a krátký vytrvalostní)
c.

Body SP ve sprintu

d. Body SP v supersprintu

e. Body SP ve stíhacím závodě
f.

Body SP v hromadném závodě (hromadný závod a hromadný závod 60)

g. Body SP ve štafetovém závodě

h. Body SP ve smíšených štafetách (smíšené štafety a smíšené štafety dvojic)
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Body SP v hodnocení národů

15.8.2

1. místo

Udělování bodů

V závodech SP a MS se udělují dva druhy bodů: body světového poháru a
body poháru národů. Jsou udělovány následovně.
15.8.2.1 Body Světového poháru v závodech

V každé soutěži SP a MS ve vytrvalostním závodě, krátkém vytrvalostním
závodě, sprintu, stíhacím závodě, hromadném závodě 60, v závodech štafet a
smíšených štafet jsou body udělovány takto:
1. místo

60 bodů

2. místo

54 bodů

3. místo

48 bodů

4. místo

43 bodů

5. místo

40 bodů

6. místo

38 bodů
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160 bodů

2. místo

154 bodů

3. místo

148 bodů

4. místo

143 bodů

5. místo

140 bodů

6. místo

138 bodů

7. místo

136 bodů

8. místo

134 bodů

9. místo

132 bodů

10. místo

131 bodů

dále klesá bodový zisk o 1 bod až do 80. místa a potom o dva body až po
udělení 1 bodu pro 110. místo a vyšší
V každé soutěži SP a MS jsou v závodě štafet udělovány následující body
poháru národů:
1. místo

420 bodů

2. místo

390 bodů

3. místo

360 bodů

7. místo

36 bodů

8. místo

34 bodů

4. místo

330 bodů

5. místo

310 bodů

6. místo

290 bodů

9. místo

32 bodů

10. místo

31 bodů

7. místo

270 bodů

8. místo

250 bodů

9. místo

230 bodů

dále klesá bodový zisk o 1 bod až do 40. místa (1 bod)
Pro hromadný závod a supersprint jsou body ve SP udělovány následovně:
1. místo

60 bodů

2. místo

54 bodů

3. místo

48 bodů

4. místo

43 bodů

5. místo

40 bodů

6. místo

38 bodů

7. místo

36 bodů

8. místo

34 bodů

9. místo

32 bodů

10. místo

31 bodů

dále klesá bodový zisk o 1 bod až do 21. místa (20 bodů) a potom o dva body
do 30. místa (2 body)
Pro závodníky ve finále supersprintu: DNS, DNF, LAP, DSQ -> nebude
přiřazováno pořadí ani body.
15.8.2.2 Body národů

Body národů jsou udělovány odděleně pro muže a pro ženy. V každé soutěži
SP a MS ve vytrvalostním závodě, krátkém vytrvalostním závodě, ve sprintu a
v kvalifikaci supersprintu jsou udělovány následující body:
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10. místo

220 bodů

11. místo

210 bodů

12. místo

200 bodů

13. místo

190 bodů

14. místo

180 bodů

15. místo

170 bodů

16. místo

160 bodů

17. místo

150 bodů

18. místo

140 bodů

19. místo

130 bodů

20. místo

120 bodů

21. místo

110 bodů

22. místo

100 bodů

23. místo

90 bodů

24. místo

80 bodů

25. místo

70 bodů

26. místo

60 bodů

27. místo

50 bodů

28. místo

40 bodů

29. místo

30 bodů

30. místo

20 bodů

Pro smíšené štafety a smíšené štafety dvojic budou štafetové body národů
udělovány pro každé pohlaví v poloviční hodnotě.
15.8.3

Kritéria

15.8.3.1 Celkový žebříček SP, žebříčky ve vytrvalostním závodě, sprintu,
supersprintu, stíhacím závodě, hromadném závodě, v závodě štafet a
smíšených štafet

Žebříček bude sestaven na základě výsledků ve vytrvalostním závodě, krátkém
vytrvalostním závodě, sprintu, supersprintu, stíhacím závodě, hromadném
závodě, v závodě štafet a smíšených štafet v soutěžích SP a MS v dané sezóny.
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15.8.3.2 Žebříček poháru národů

Žebříček národů je sestaven na základě všech vytrvalostních závodů, krátkých
vytrvalostních závodů, sprintů, kvalifikací supersprintu a závodů štafet a
smíšených štafet v soutěžích SP a MS v dané sezóně.
15.8.4

Výpočet

15.8.4.1 Celkový žebříček SP

Celkový žebříček SP je pro všechny závodníky založen na výsledcích ve
vytrvalostních závodech, krátkých vytrvalostních závodech, sprintech,
supersprintech, stíhacích závodech a hromadných závodech. Celkový žebříček
SP je tvořen součtem bodů ze všech jednotlivých závodů bez dvou nejnižších
zisků bodů.
15.8.4.2 Žebříček SP ve vytrvalostním závodě, sprintu, supersprintu,
stíhacím závodě, hromadném závodě, v závodě štafet a smíšených štafet

Žebříčky SP pro každý druh závodu jsou počítány stejným způsobem. Tvořeny
jsou shodně součtem bodů všech závodů jednotlivých druhů. Aby byl pohár
udělen musí být v sezóně započítány minimálně dva závody.
15.8.4.3 Žebříček poháru národů

Body poháru národů získávají tři nejlepší závodníci NF a to ve vytrvalostních
závodech, krátkých vytrvalostních závodech, ve sprintech a v kvalifikacích
supersprintu. Součet těchto bodů se stává počtem bodů žebříčku národů
pro daný závod. Body ze závodů štafet a příslušných smíšených štafet budou
přidány k bodům z vytrvalostních závodů, krátkých vytrvalostních závodů,
sprintů a kvalifikací supersprintu. Celková suma všech bodovaných závodů
v dané sezóně se stává ohodnocením příslušné NF.
15.8.5

Odstranění rovnosti v žebříčcích

Existuje-li v průběžných nebo konečných žebříčcích rovnost bodů, je nejlépe
umístěným závodníkem nebo NF ten, který získal více prvních míst; dále
rozhodují druhá a další místa. Pokud při dodržení stanoveného postupu
nebude možno rozhodnout o pořadí, bude uznána rovnost bodů. Případné
škrtnuté výsledky nejsou zahrnuty do řešení této rovnosti.
15.8.6

Hodnocení světového poháru

15.8.6.1 Průběžný žebříček

Po každém závodě SP a MS se musí organizátor ujistit, že je doplněn stávající
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žebříček, že jsou k předcházejícím výsledkům přidány body ze stávající soutěže
a že je takto doplněný žebříček rozeslán všem zúčastněným NF.
15.8.6.2 Konečné pořadí

Organizační výbor finálního SP musí zajistit zpracování konečných žebříčků SP
a Poháru národů.
15.9 Ocenění
15.9.1

Obecně

15.9.2

Kategorie ocenění

Trofeje světového poháru budou udělovány na konci závodní sezóny na
základě konečných žebříčků SP.
Trofeje Světového poháru budou uděleny:

a. vítězi SP v celkovém hodnocení v kategoriích mužů a žen

b. vítězi SP v hodnocení vytrvalostního závodu v kategoriích mužů a žen
c.

vítězi SP v hodnocení sprintu v kategoriích mužů a žen

d. vítězi SP v hodnocení supersprintu v kategoriích mužů a žen

e. vítězi SP v hodnocení stíhacího závodu v kategoriích mužů a žen
f.

vítězi SP v hodnocení hromadného závodu v kategoriích mužů a žen

g. národní federaci, umístěné na prvním místě konečného hodnocení SP v
závodě štafet v kategoriích mužů a žen
h. národní federaci, umístěné na prvním místě konečného hodnocení SP v
závodě smíšených štafet
i.

národní federaci, která obsadí první místo v konečném hodnocení žebříčku
SP národů v kategoriích mužů a žen.

15.9.3

Právo vlastnit trofej

Trofeje SP smí být ponechány následovně:

a. Trofeje SP udělené v celkovém hodnocení SP, ve vytrvalostním závodě,
sprintu, supersprintu, stíhacího závodu a hromadném závodě se stávají
vlastnictvím vítězů.

b. Trofeje SP udělená v hodnocení SP štafet, smíšených štafet a SP národů se
stává vlastnictvím vítězné NF.
15.9.4

Zajištění pohárů
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Osvědčení o umístění ve světovém poháru a poháru národů

IBU udělí deseti nejlépe umístněným závodníkům a národním federacím
v celkovém konečném pořadí SP a Poháru národů osvědčení o umístnění
(diplomy). V každé disciplíně udělí IBU osvědčení každému prvnímu
závodníkovi na konci soutěžní sezóny.
15.9.6

Jiné ceny

15.9.7

Peněžní ceny

Organizační výbor a různé instituce smí předávat další ceny.
Peněžní ceny jsou povoleny ve výši, kterou stanoví exekutiva IBU.
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16. IBU CUP - PRAVIDLA SOUTĚŽE
16.1 Obecná ustanovení

IBU cup je soutěži, která je podle základního pravidla pořádány pro muže a
ženy. Junioři mohou závodit. Dorostenci jsou oprávněni ke startu v IBU cupu
pokud:

a. získali v předchozí nebo současné sezóně kvalifikaci pro SP nebo IBU cup
nebo

b. získali alespoň jeden výsledek v horní polovině v cíli MSJ/D, IBU cupu
juniorů, SP, MS, OME, YOG nebo EYOF v uplynulé nebo probíhající sezóně.
Počet soutěží IBU cupu v každé závodní sezóně bude stanoven exekutivou
IBU na doporučení TC. TC dá exekutivě doporučení. Exekutiva rozhodne kolik
závodů a jakých bude v soutěži organizováno. Tyto informace budou vloženy
do IBU biatlonového kalendáře. Body IBU cupu budou udělovány při OME.
16.2 Počty přihlášených a startujících

NF se smí IBU cupu zúčastnit s následujícím počtem závodníků mužského
i ženského pohlaví ve vytrvalostním závodě, sprintu a supersprintu, podle
pořadí NF v konečném žebříčku národů v IBU cupu v uplynulé sezóně:
POŘADÍ V
ŽEBŘÍČKU IBU
CUPU

PŘIHLÁŠENÍ

START

CELKEM
STARTUJÍCÍCH

1-5

8

6

30

6 - 10

7

5

25

11 - 20

6

4

40

21 a více

5

3

(60)
Celkem 155

16.2.1

Obecně

V každém trimestru IBU cupu musí každý závodník minimálně jednou
dosáhnout výsledku 250 kvalifikačních bodů IBU nebo méně nebo mít 250
bodů či méně na seznamu kvalifikačních bodů IBU a prokázat bezpečnou
způsobilost v běhu na lyžích a činnosti na střelnici. Závodníci, kteří neuspějí v
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dosažení této normy kvalitního výkonu, nesmí startovat v IBU cupu do druhého
následujícího trimestru, ledaže by se kvalifikovali pro SP. Závodníci kategorie
dorostu mohou v IBU cupu startovat, avšak pouze podle ustanovení čl. 16.1
výše.
16.2.2

IBU cup pro země mimo Evropu

Všechny NF mimo Evropu budou mít pro IBU cup kvótu čtyři pro start a pět pro
registraci, pokud nejsou oprávněni k většímu počtu podle čl. 16.1 výše.
16.3 Závodníci a účast

Pořádající NF smí registrovat 8 a postavit na start 6 závodníků každého pohlaví.
Všichni startující závodníci budou mít možnost získat body IBU cupu.
16.4 Bodování

V IBU cupu a při OME jsou udělovány body IBU cupu.
16.4.1

Body IBU cupu

Na OME a IBU cupu jsou body ve vytrvalostním závodě, krátkém vytrvalostním
závodě, ve sprintu, stíhacím závodě a v hromadném závodě 60 udělovány
následovně:
1. místo

60 bodů

2. místo

54 bodů

3. místo

48 bodů

4. místo

43 bodů

5. místo

40 bodů

6. místo

38 bodů

7. místo

36 bodů

8. místo

34 bodů

9. místo

32 bodů

10. místo

31 bodů

dále klesá bodový zisk o 1 bod až do 40. místa (1 bod)
Pro hromadný závod a supersprint jsou body IBU cupu udělovány následovně:
1. místo

60 bodů

2. místo

54 bodů

3. místo

48 bodů

4. místo

43 bodů

5. místo

40 bodů

6. místo

38 bodů

7. místo

36 bodů

8. místo

34 bodů

9. místo

32 bodů

10. místo

31 bodů
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dále klesá bodový zisk o 1 bod až do 21. místa (20 bodů) a potom o dva body
do 30. místa (2 body)
Pro závodníky ve finále supersprintu: DNS, DNF, LAP, DSQ -> nebude
přiřazováno pořadí ani body.
16.4.2

Body národů v IBU cupu

Body národů jsou udělovány odděleně pro muže a pro ženy. Na každém OME
a soutěži IBU cupu ve vytrvalostním závodě, krátkém vytrvalostním závodě, ve
sprintu a v supersprintu jsou udělovány následující body:
1. místo

160 bodů

2. místo

154 bodů

3. místo

148 bodů

4. místo

143 bodů

5. místo

140 bodů

6. místo

138 bodů

7. místo

136 bodů

8. místo

134 bodů

9. místo

132 bodů

10. místo

131 bodů

dále klesá bodový zisk o 1 bod do 80. místa a potom o dva body až po udělení
1 bodu pro 110. místo a další
Na každém OME a soutěži IBU cupu jsou v závodě štafet udělovány následující
body poháru národů:
1. místo

420 bodů

2. místo

390 bodů

3. místo

360 bodů

4. místo

330 bodů

5. místo

310 bodů

6. místo

290 bodů

7. místo

270 bodů

8. místo

250 bodů

9. místo

230 bodů

10. místo

220 bodů

11. místo

210 bodů

12. místo

200 bodů

13. místo

190 bodů

14. místo

180 bodů

15. místo

170 bodů

16. místo

160 bodů

17. místo

150 bodů

18. místo

140 bodů

19. místo

130 bodů

20. místo

120 bodů

21. místo

110 bodů

22. místo

100 bodů

23. místo

90 bodů

24. místo

80 bodů

25. místo

70 bodů

26. místo

60 bodů

27. místo

50 bodů

28. místo

40 bodů

29. místo

30 bodů

30. místo

20 bodů
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Pro smíšené štafety a smíšené štafety dvojic budou štafetové body národů
udělovány pro každé pohlaví v poloviční hodnotě.

udělené ze závodu štafet a smíšených štafet. Celková suma se stává bodovou
hodnotou příslušné NF.

Užívají se následující druhy bodování pro muže a ženy:

Existuje-li v průběžných nebo konečných žebříčcích rovnost bodů, je nejlépe
umístěným závodníkem nebo NF ten, který získal více prvních míst; dále
rozhodují druhá a další místa. Pokud při dodržení stanoveného postupu
nebude možno rozhodnout o pořadí, bude prohlášena shodnost umístění.
Případné škrtnuté výsledky nejsou zahrnuty do řešení této rovnosti.

16.5 Druhy bodování

a. Celkové body IBU cupu

b. Body IBU cupu ve vytrvalostním závodě (vytrvalostní a krátký vytrvalostní)
c.

Body IBU cupu ve sprintu

d. Body IBU v supersprintu

e. Body IBU cupu ve stíhacím závodě
f.

Body IBU cupu v hromadném závodě (hromadný závod a hromadný 60)

g. Body IBU cupu ve štafetách

h. Body IBU cupu ve smíšených štafetách (smíšené štafety a smíšené štafety
dvojic)
i.

Body IBU cupu v hodnocení národů

16.5.1

Výpočet
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16.5.1.4 Odstranění rovnosti v žebříčcích

16.6 Ocenění

16.6.1 Závodníci, kteří se umístí na prvním místě v závodech vyjmenovaných
v článku 16.5 a–i obdrží trofej IBU cupu.
16.6.2

Trofeje IBU cupu budou hrazeny z IBU.

16.7.1

Rozsah

16.7 Pravidla závodů

Pro soutěže IBU cupu budou použita pravidla IBU pro závody a soutěže; avšak
mohou být uplatněny odchylky.

16.5.1.1 Celkový žebříček IBU cupu

16.8 Hromadné závody

16.5.1.2 Žebříček IBU cupu ve vytrvalostním závodě, sprintu, supersprintu, ve stíhacím závodě, hromadném závodě, smíšených štafetách a
štafetách

Právo startu v hromadném závodě má 15 nejlepších závodníků z průběžného
celkového žebříčku IBU cupu a zbývajících 15 závodníků bude doplněno podle
pořadí bodů získaných na současné soutěži IBU cupu. V případě shodného
bodového zisku bude v pořadí výše ten, který dosáhl lepšího individuálního
výsledku na probíhající soutěži. Pokud bude i nyní pořadí shodné, bude v
pořadí výše ten, který je výše v aktuálním celkovém žebříčku IBU Cupu a v
případě další shody ten, který má méně IBU kvalifikačních bodů. Jestliže
schází závodníci z nejlepších 15, budou doplněni podle pořadí v současném
celkovém žebříčku IBU cupu. Startovní čísla budou přidělena podle postavení
na seznamu – nejvýše postavený závodník obdrží startovní číslo 1, druhý číslo
2 atd. Posledních 15 startovních čísel bude přiděleno v pořadí získaných bodů
IBU cupu v probíhající soutěži.

Celkový žebříček IBU cupu je pro všechny závodníky založen na výsledcích
ve vytrvalostních závodech, krátkých vytrvalostních závodech, sprintech,
supersprintech, stíhacích závodech a hromadných závodech. Celkový
žebříček ze všech závodů OME a IBU cupu je tvořen součtem bodů ze všech
jednotlivých závodů bez dvou nejnižších výsledků.

Jednotlivé žebříčky IBU cupu jsou tvořeny shodně součtem bodů všech
závodů jednotlivých druhů. Aby byl v jednotlivé sezóně udělen pohár musí být
počítány minimálně dva závody.
16.5.1.3 Žebříček národů IBU cupu

Body poháru národů získávají tři nejlepší závodníci NF a to ve vytrvalostních
závodech, krátkých vytrvalostních závodech, ve sprintech a v kvalifikacích
supersprintů na OME a IBU cupu. K bodům z vytrvalostního závodu, krátkého
vytrvalostního závodu, sprintu a kvalifikace supersprintu se připočtou body

16.8.1

Hromadný závod

16.8.2

Hromadný závod 60

Právo startu v hromadném závodě 60 má 15 nejlepších závodníků podle
současného pořadí celkového žebříčku IBU cupu a zbývajících 45 závodníků
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bude doplněno v pořadí podle bodů získaných na probíhajícím IBU cupu při
použití bodového systému poháru národů. V případě shodného bodového
zisku bude v pořadí výše ten, který dosáhl lepšího individuálního výsledku
na probíhající soutěži. Pokud bude i nyní pořadí shodné, bude v pořadí výše
ten, který je výše v aktuálním celkovém žebříčku IBU Cupu a v případě další
shody ten, který má méně IBU kvalifikačních bodů. Pokud schází závodníci z
nejlepších 15, budou doplněni z pořadí stávajícího celkového žebříčku IBU
cupu. Startovní čísla budou přidělena na základě pořadí v žebříčku – s tím, že
nejvýše postavený závodník získává číslo 1, druhý číslo 2 atd. Posledních 45
čísel bude přiděleno na základě pořadí bodů získaných na probíhající soutěži
při použití bodového systému poháru národů se stejným postupem v případě
rovnosti bodů jako je uvedeno výše.
16.9 Družstva štafet/smíšených štafet v IBU cupu

Každá NF může postavit jedno družstvo štafet. Pro závod štafet nebude
prováděno losování a čísla budou přidělována na základě průběžného pořadí
v žebříčku národů pro IBU cup pro muže a pro ženy a to podle pořadí.

Pro smíšené štafety budou startovní čísla přidělována na základě součtu bodů
v žebříčcích národů pro IBU cup pro muže a pro ženy a to podle pořadí. Pokud
některé družstvo štafet schází nebo se nezúčastní závodu, všechna družstva
štafet řazena za ním, se posouvají ve startovních číslech nahoru.
Pro startovní pořadí štafet i smíšených štafet bude během 1. trimestru každé
sezóny použito pořadí žebříčku národů předešlé sezóny.

Přidělená čísla štafet/smíšených štafet značí pro družstva postavení na
společném startu a jejich střelecký stav pro nástřel a první střeleckou položku.

Ve štafetách, smíšených štafetách a smíšených štafetách dvojic se může na IBU
Cupu účastnit závodu maximálně 30 štafet na základě aktuálního žebříčku IBU
Cupu poháru národů
V případě, že je více štafetových družstev než 30, kvalifikují se ve startovním
pořadí nejlepší družstva podle odpovídajícího žebříčku národů. Pokud
stále existují volné startovní pozice, mohou být doplněny NF, které nejsou v
žebříčku; jejich startovní pozice bude určena prostým losováním jury.
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17. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY
17.1 Pravomoc a podmínky

OME je soutěží IBU a je organizováno pod její pravomocí pro muže a ženy. Na
OME budou přidělovány body IBU cupu.
17.1.1

Rozsah

IBU Pravidla pro soutěže a závody se použijí na OME
17.2 Způsobilost

Základním pravidlem OME je jeho konání pro muže a ženy. Junioři smí
soutěžit. Dorostenci jsou oprávněni ke startu v OME pokud:

a. získali v předchozí nebo současné sezóně kvalifikaci pro SP nebo IBU cup
nebo

b. získali alespoň jeden výsledek v horní polovině v cíli MS J a D, IBU cupu
juniorů, SP, MS, OME, OH mládeže nebo EYOF v uplynulé nebo probíhající
sezóně. Nicméně sportovci, kteří nezískali právo startu v příslušném
trimestru IBU cupu podle čl. 16.2.1 nesmí na OME závodit.
17.3 Účastníci, registrace a start

Závodníci musí být členy NF IBU. Všechny NF IBU smí pro účast na OME
registrovat do sedmi závodníků v každé kategorii. Ve vytrvalostním závodě,
sprintu a supersprintu smí za NF startovat šest závodníků v každé kategorii.
Každá NF smí postavit na start štafetového závodu jedno družstvo v každé
kategorii. Ve stíhacím závodě bude v každé kategorii startovat 60 nejlepších
závodníků z kvalifikačního závodu.
17.3.1

Dodatečná práva startu

Navíc smí NF vítězů ve vytrvalostním závodě, sprintu, stíhacím závodě,
hromadném závodě a supersprintu z OME předchozího roku postavit
tyto vítěze na start vytrvalostního závodu, sprintu, hromadného závodu
a supersprintu stávajícího OME nad jejich kvótu. Vítěz stíhacího závodu
z předešlého OME může dodatečně startovat ve sprintu, ale kvóta NF pro
sprint nesmí překročit sedm (7) pro NF.

17.3.2 Pro start na OME v hromadném závodě se postupuje podle čl. 16.8.
Navíc příslušný závodník obdrží startovní číslo 30/60 pokud nebyl/nebyla již
kvalifikován (v souladu s článkem 12.6.1.3)
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Závody štafet

Nejlepších 30 NF (výsledky žen a mužů) smí přihlásit družstva štafet na základě
stávajícího žebříčku národů IBU cupu. Pokud některé družstvo štafet z 30
nejlepších nestartuje, mohou startovat další družstva v pořadí.
17.3.4

Závody smíšených štafet

Účastnit se závodu může maximálně 30 družstev smíšených štafet (jedna na
NF), a to na základě stávajícího žebříčku národů IBU cupu pro muže a ženy.
Pokud některé družstvo štafet z 30 nejlepších nestartuje, mohou startovat další
družstva v pořadí.
17.4 Časový rozpis soutěže a program závodu

Navržený časový rozpis a program bude ustanevn IBU v konzultaci s OC
nejméně jeden rok před soutěží.
17.5 Ceny

Bude postupováno podle pravidel pro MS čl. 12.7, s výjimkou počtu
sportovců: nejlepších 6 závodníků a nejlepší 3 štafety.
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18. IBU CUP JUNIORŮ
18.1 Obecně

IBU cup juniorů je soutěž IBU pro závodníky juniorských kategorií. Kategorie
juniorských sportovců zde mohou soutěžit, jestliže startují jako junioři a splňují
podmínky závodit jako junioři.
18.2 Soutěže a závody

O pořádání soutěží IBU cup juniorů mohou žádat všechny členské federace
IBU. Jsou preferována závodiště s licencí IBU, ale licence není požadována.
Exekutiva IBU naplánuje soutěže IBU cup juniorů na každou sezónu na základě
doporučení TC IBU. Jeden z IBU cupu juniorů je pořádán jako otevřené
Juniorské mistrovství Evropy (OJME). Každá taková soutěž by měla obsahovat
dva nebo tři závody z následujících: vytrvalostní závod, sprint, stíhací závod a
štafety.
Ve výjimečných případech, se schválením IBU, mohou být ve stejnou dobu
a na stejném místě pořádání soutěže IBU cupu juniorů pořádány regionální
poháry. Nicméně pokud nastane takovýto případ, sportovci juniorských
kategorií budou mít přednost před závodníky soutěžícími v regionálním
poháru.
18.3 Závodníci a přihlášky

Každá členská federace IBU může zaregistrovat a postavit na start pět (5)
juniorů a pět (5) juniorek. Pořadatelská země a ty národy, které ukončily
předcházející sezónu v nejlepší 10 poháru národů ať již SP nebo IBU cupu
mohou postavit na start další dva (2) juniory a dvě (2) juniorky.

18.3.1 Maximálně 30 štafet může závodit v IBU junior cupu štafet, smíšených
štafet a smíšených štafet dvojic (na základě aktuálního žebříčku národů IBU
junior cupu)
18.4 Bodování

Body soutěže IBU cup juniorů jsou přidělovány při každé soutěži IBU cup
juniorů při MS juniorů a OJME stejným způsobem jako jsou body soutěže IBU
cup udělovány při soutěžích IBU cup.
18.4.1

Druhy žebříčků

Jsou použity následující druhy žebříčků:
a. celkový žebříček Junior cupu;
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b. žebříček Junior cupu ve vytrvalostním závodě;
c.

žebříček Junior cupu ve sprintu;

d. žebříček Junior cupu v supersprintu;

e. žebříček Junior cupu ve stíhacím závodě;
f.

žebříček Junior cupu v hromadném závodě (hromadný závod a hromadný
závod 60);

g. žebříček Junior cupu ve štafetových závodech (zahrnuje všechny druhy
štafetových závodů)

h. žebříček Junior cupu v hodnocení národů (zahrnuje dorost na MSJD podle
článku 18.4.2).
18.4.1.1 Celkový žebříček

Celkový žebříček IBU cupu je pro všechny závodníky založen na výsledcích
ve vytrvalostních závodech, sprintech, supersprintech, stíhacích závodech a
hromadných závodech. Body ze všech závodů JMS, JOME a IBU cupu juniorů
budou sečteny. Z celkového součtu získaných bodů budou odečteny dva
nejnižší zisky bodů.
18.4.1.2 Bodování pro vytrvalostní závod, sprint, supersprint, stíhací
závod, hromadný závod a štafetové závody

Body Junior cupu pro každý z druhů závodů budou počítány stejným
způsobem prostým sečtením bodů z jednotlivých závodů stejného druhu. Pro
udělení poháru v sezóně musí být započítány minimálně dva závody.
18.4.2

Žebříček Junior cupu v hodnocení národů

18.4.3

Princip řešení shody v pořadí

Nejlepší dva závodníci z NF získají body do žebříčku Junior cupu národů ve
vytrvalostním závodě, sprintu a kvalifikaci supersprintu na MSJ/D, JOME a
junior cupu včetně obou závodů dorostu a juniorů na MSJ/D. Body poháru
národů ze štafet, smíšených štafet/smíšených štafet jednotlivců budou
přičteny k bodům z vytrvalostního závodu, sprintu a kvalifikace supersprintu.
Pořadí v celkovém součtu bude pořadím jednotlivých NF při odečtení
nejnižšího bodového zisku jakékoliv štafety a dvou nejnižších bodových zisků
z vytrvalostních závodů, sprintů nebo kvalifikací supersprintu.
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Pokud dojde ke shodě počtu bodů v jakémkoliv pořadí v průběhu nebo na
konci sezóny, bude lépe umístěným závodníkem, nebo NF ten/ta, který/á
má více prvních míst, pokud shoda stále potrvá, pak jím bude ten/ta s více
druhými místy atd. Pokud tímto způsobem shoda stále potrvá, bude potrvzena.
Případné škrtnuté výsledky nejsou zahrnuty do řešení této rovnosti.
18.5 Ceny

Každý sportovec, který se umístí na prvním místě v závodech uvedených pod
čl. 18.4.1 a - h výše získá trofej IBU Junior cupu.
18.6 Pravidla závodu
18.6.1

Obecně

18.6.2

Stíhací závod

18.6.3

Nástřel a trénink

Pro IBU cup juniorů jsou obecně aplikována pravidla IBU pro soutěže a závody
s výjimkou stanovení jiných ustanovení.
Dostižený závodník může pokračovat až do cíle.
Střelecké stavy pro nástřel a trénink jsou přidělovány podle výsledků poháru
národů v IBU cupu juniorů.
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19. VSTOUPENÍ V PLATNOST

20. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Pravidla IBU pro soutěže a závody byla přijata Kongresem 1998 a doplněna
Kongresy v letech 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016,
2018, 2019 a 2020. Tato verze pravidel IBU pro soutěže a závody vstupuje
v platnost 20. června 2021.

ČP

Český pohár

ČPLB

Český pohár v letním biatlonu

Překlad z anglického originálu, grafická úprava dle originálního layoutu IBU:
Michal Zicháček, 2021 (do roku 2019 Robert Dostál).

ČPB
ČR

ČSB

D+D

EYOF
IBU
BIU
JM

JW
KP
L

M

ME

MOV
MR

MR(Q)
MS

MSJ

MSJ/D
MVT
NF

NOV

OME
OV
RD

Český pohár v biatlonu
Česká republika

Český svaz biatlonu
dorost + dospělí

Evropský olympijský festival mládeže
Mezinárodní federace biatlonu
Biathlon integrity unit
Junioři

Juniorky

Kontinentální pohár
Střelba vleže
Muži

Mistrovství Evropy

Mezinárodní olympijský výbor
Mezinárodní rozhodčí

Kvalifikace mezinárodního rozhodčího
Mistrovství světa

Mistrovství světa juniorů

Mistrovství světa juniorů/dorostu
Mistrovská výkonnostní třída
Národní federace

Národní olympijský výbor

Otevřené mistrovství Evropy
Organizační výbor

Ředitel závodů (Race director IBU)
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RP

Regionální pohár

SCM

Sportovní centrum mládeže

S

SP

STK
SZ
ŠZ

TC

TD

TD(Q)
TK
TV

VK
VT
W

YOG
ZOH

Střelba vstoje

Světový pohár

Sportovně technická komise
Stíhací závod

Štafetový závod

Technická komise IBU
Technický delegát

Kvalifikace technického delegáta
Trestné kolo
Televize

Výkonnostní koeficient
Výkonnostní třída
Ženy

Olympijské hry mládeže
Zimní olympijské hry
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