
Společné mazání lyží v Českém poháru v biatlonu 
dorostu a dospělých - sezóna 2022-23 

Kategorie M/W 16: všichni startující* 
Kategorie M/W 17: všichni startující* 
Kategorie M/W 19: všichni startující* 
Kategorie JM/JW: členové RDJ + uchazeči o nominace na mezinárodní starty* 
Kategorie M/W: členové RD  

*včetně zahraničních účastníků 

 

Vosky: Tekuté vosky  “Maplus”, “REX”,   
 Parafíny  “TOKO” / “REX” 
Výrobci mají u těchto vosků registrovanou značku “čistý fluor”. 

Strukturovače: SRB 
Red Creek 
Holmenkol 

 

Zodpovědné osoby: 
a) Milan Faltus – odpovědná osoba 

● celková koordinace 
● evidence: 

○ hodin, 
○ počty namazaných párů lyží, 
○ množství spotřebovaných vosků, 
○ personální zabezpečení z klubů, 

● přeprava materiálu na společnou mázu, příprava servisní buňky 

b) Jiří Václavík 
● koordinace servisních skupin, z trenérů jednotlivých SCM 

c) Marian Málek 
● zajištění štítků na značení lyží 

d) Tomáš Holubec 
● nákup vosků, technického materiálu 

e) SCM NMNM, SCM SKP Kornspitz, SCM Letohrad, SCM Jilemnice 
● jmenují každý jednoho z profesionálních trenérů, který se bude 

podílet na testování lyží 
● zajistí 4 osoby do servisní skupiny 



Odevzdání lyží do společné mázy: 
● Každý sportovec odevzdá lyže v místě pro společnou mázu rozhodčímu, 

který označí lyže štítkem za vázáním. 
● Lyže před odevzdáním musí být stažené škrabkou a v prostoru 15 cm za 

vázáním čisté  bez starých značek. Při odevzdání po prvním závodě  značky 
zůstávají! V případě výměny závodního páru lyží za jiný pár pro následující 
závod, budou lyže dodatečně označeny při odevzdání pro druhý závodní 
den štítkem se startovním číslem z předchozího závodu. Tyto lyže musí být 
rovněž stažené škrabkou a v prostoru 15 cm za vázáním čisté bez starých 
značek. 	

● Nestažené lyže, nebo lyže se starým označením (po oficiálním tréninku) 
nebudou přijaty! 

● Časy odevzdání: 
○ po officiálním tréninku 12:00 – 13:00 
○ po officiálním tréninku výjimečně v 16:00 – 16:30 
○ po prvním závodním dnu po dojetí posledního závodníka v kategorii 

spadající do společné mázy, do času jedné hodiny po dojetí tohoto 
závodníka 

○ případné změny časů odevzdání lyží budou uvedeny v aktuální verzi 
dokumentu „Propozice“ vždy s datumovým označením čísla na 
stránce https://evidence.biatlon.cz/#/udalosti 

Časový rozpis přípravy lyží: 
● Trenéři SCM klubů budou rozděleni do dvou skupin. 

○ 1. servisní skupina 13:00 - 15:00 
■ 4 trenéři domácího SCM 
■ 4 trenéři SCM (Letohrad/NMNM/SKP/Jilemnice) 

○ 2. servisní skupina 15:00 - 17:00 
■ 4 trenéři SCM (Letohrad/NMNM/SKP/Jilemnice) 
■ 4 trenéři SCM (Letohrad/NMNM/SKP/Jilemnice) 

● Rozdělení bude upřesněno na páteční poradě. 

Postup přípravy lyží: 
● aplikace fluorového smývače hadříkem na skluznici, 
● vykartáčování za “mokra”, 
● 10 minut vyschnutí cleaneru, popř. delší časový interval pro kompletní 

vyschnutí lyže 
● vykartáčování, 

varianta a) tekuté vosky 
● aplikace vybraného tekutého závodního vosku, 
● 10 minut vysychání lyže, popř. delší časový interval pro kompletní 

vyschnutí lyže, 
● kartáčování rotačním kartáčem, 

varianta b) tuhé vosky 
● napuštění lyží vybraným parafínem skrze napouštěčku, 
● zažehlení lyží, 
● 10 minut chladnutí lyže, popř. delší časový interval pro kompletní 

vyschnutí lyže, 
● škrábání a kartáčování lyží, 

 

● případné vytlačení struktury, kartáčování rotačním kartáčem 

https://evidence.biatlon.cz/%23/udalosti


● Připravené lyže budou před každým závodem odneseny do stojanů nebo 
na vyhrazené místo poblíž startovního koridoru, kde za ně převezme 
odpovědnost delegovaný rozhodčí. Ten ve spolupráci s asistentem startéra 
provede předstartovní kontrolu (značení zbraně a lyží). Sportovec má 
povinnost 10 min. před startem zkontrolovat, zda jsou jeho lyže 
připravené ve stojanu nebo na vyhrazeném místě, v případě zjištěného 
problému se obrátit na delegovaného rozhodčího. Do vlastního startu 
nemá sportovec dovoleno s lyžemi jakkoliv manipulovat. 

Penalizace: 
1. Neodevzdání lyží pro společnou mázu – diskvalifikace dle článku 

11.3.4 písmena a) pravidel biatlonu. 

2. Nedovolená manipulace s lyžemi ve startovním prostoru – 
diskvalifikace dle článku 11.3.4 písmena f) pravidel biatlonu. Za 
nedovolenou manipulaci se považuje odnesení lyží ze stojanu či 
vyhrazeného místa, případně jakákoliv úprava mázy nebo struktury na 
označených a namazaných lyžích. 

● Pokud závodník nebude mít připravené lyže do času svého startu, bude 
pozdní start považován za pozdní start způsobený vyšší mocí a o času 
startu rozhodne soutěžní jury (čl.6.4.7.1 pravidel biatlonu). 

Požadavky na pořadatele: 
● dostatečně velkou mazací buňku (příp. 2 menší) s dostatečně krytým 

elektrickým přívodem (několik žehliček + vrtačky + osvětlení...), pokud 
možno co nejblíže startovního prostoru 

● zajištění  a  ohraničení   vyhrazeného  místa  poblíž  startovního  koridoru 
v blízkosti startu pro uložení, kontrolu a vydávání namazaných lyží 
společné mázy 

● přiřadí dva rozhodčí ke společné máze od pátečního oficiálního tréninku pro: 
o příjem, evidenci a značení lyží, společně s delegovaným rozhodčím 
o transport lyží do předstartovního prostoru v koordinaci s odpovědnou 

osobou za společnou mázu, 
o výdej lyží závodníkům v předstartovním prostoru dle pravidel a 

pokynů pro danou sezónu. 
o zamykání a odemykání buňky v koordinaci s odpovědnou osobou pro 

společnou mázu, klíče jsou ukládány v závodní kanceláři řediteli 
soutěží ČP  

Ostatní: 
● dohlíží na regulérnost mazání (postupy při mazání lyží), provádí společně s 

asistentem startéra předstartovní kontrolu lyží. 
● Na poradě vedoucích dle potřeby seznámit trenéry s přesným průběhem 

procedury společného mazání v konkrétních podmínkách daného 
závodiště. 

3.10.2022 
Mgr. Jiří Václavík 

Milan Faltus


	Společné mazání lyží v Českém poháru v biatlonu dorostu a dospělých - sezóna 2022-23
	Zodpovědné osoby:
	Milan Faltus – odpovědná osoba
	Jiří Václavík
	Marian Málek
	Tomáš Holubec
	SCM NMNM, SCM SKP Kornspitz, SCM Letohrad, SCM Jilemnice

	Odevzdání lyží do společné mázy:
	Časový rozpis přípravy lyží:
	Postup přípravy lyží:
	Penalizace:
	Požadavky na pořadatele:
	Ostatní:

