
Pokyny pro soutěže ČP v biatlonu 2022/23
USTANOVENÍ K PROTIEPIDEMICKÝM OPATŘENÍM

Pokyny pro soutěže ČP v biatlonu jsou připraveny pro běžný průběh sezóny. V případě, že

bude sportovní činnost omezena nebo ovlivněna nařízeními v oblasti protiepidemických

opatření, budou Pokyny aktualizovány podle typu omezení. Tyto úpravy budou vždy

projednány komisemi a budou publikovány na webu biatlon.cz.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Český pohár v biatlonu – ČPB 2022/23 je celosezónní soutěží jednotlivců – členů ČSB a

družstev. Jejím obsahem jsou stanovené celostátní soutěže vč. mistrovství ČR a regionální

závody, uvedené v termínovém kalendáři ČSB. Všechny závody, zařazené do seriálu

soutěže ČP, se uskuteční podle Pravidel biatlonu platných od 1. 12. 2022 a těchto „Pokynů".

2. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

2.1. Evidence a zpracování výsledků

Evidencí a zpracováním dosažených výsledků soutěže byl pověřen Ivo Malý, e-mail:

poctari@biatlon.cz, který je zodpovědný za výpočetní skupinu ČSB.

2.2. Pojištění sportovců, trenérů a vedoucích výprav

Závodníci, jejich doprovod a organizátoři závodů jsou pojištěni pojistnou smlouvou u

pojišťovny VZP, a.s. v rozsahu pojistné smlouvy číslo 1310001770. Informace naleznete

na: https://www.olympijskytym.cz/urazove-pojisteni-cov-od

2.3. Ředitel soutěží ČP (ŘS)

ŘS pro celostátní soutěže ČP v biatlonu pracuje v rámci kompetencí uvedených v Pravidlech

biatlonu, resp. s jejich aplikacemi pro ČP. ŘS ČP je současně zástupcem ČSB na soutěžích.

Pro sezónu 2022/23 je ŘS ČP žactva pověřen Jan Novák, ŘS ČP D+D Vlastimil Vávra. ŘS

je součástí soutěžní jury s hlasem poradním.

2.4. Limity pro účast na regionálních závodech, celostátních závodech a MČR

Regionální závody

V regionálních závodech ČP není účast omezena.

Celostátní závody a SCM open (IBU CER Cup)
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Celostátní závody ČP jsou vypsány pro všechny kategorie s výjimkou M11 a W11. SCM

open je vypsáno pro kategorie dorostu a juniorů (případně členů RD).

Kategorie žactva

a) v celostátních závodech ČP žactva není účast omezena.

Kategorie dorostu, juniorů, dospělých a veteránů

V kategoriích dorostu, juniorů, dospělých a veteránů není omezena účast v prvním konaném

celostátním závodě ČP. Pokud závodník neabsolvuje první kolo celostátního ČP, má právo

startu na svém prvním kole celostátního ČP v sezóně (neplatí pro MČR). V dalších

celostátních závodech ČP a na SCM open je účast omezena na sportovce, kteří splňují

alespoň jednu z podmínek:

a) jsou držiteli alespoň II.VT v biatlonu z celostátního ČP v sezóně 2021/22

b) jsou držiteli alespoň II.VT v biatlonu z regionálního závodu ČP v sezóně 2022/23

c) jsou držiteli alespoň III. VT v biatlonu z celostátního závodu ČP v sezóně 2022/23.

Komise biatlonu může v dorosteneckých a juniorských kategorií dle průběhu sezóny otevřít

účast na ČP pro další sportovce, kteří nemají splněna postupová kritéria uvedená těmito

pokyny. Komise tak učiní na základě předem definovaných výkonnostních kritérií.

Účast na MČR

Mistrovství ČR v biatlonu je vypsáno pro všechny kategorie s výjimkou M11 a W11. Na

Mistrovství ČR v biatlonu pro rok 2023, včetně účasti ve štafetových závodech, mají právo

se zúčastnit sportovci, řádní členové ČSB, splňující některé z následujících kritérií:

Kategorie žactva

a) byli klasifikováni v jakémkoliv závodě ČP (regionálním, celostátním, ODM) v

sezónách 2021/22 nebo 2022/23

Kategorie dorostu, juniorů, dospělých a veteránů

a) jsou držiteli min. I.VT v biatlonu

b) jsou držiteli alespoň II.VT v biatlonu z celostátního závodu ČP v sezóně 2022/23.

c) Exhibice M+Ž, Jablonec nad Nisou – kvalifikační kritéria na závod budou upřesněna

v propozicích soutěže, schválených komisí biatlonu a STK.

2.5. Přihlášky

Přihláška do soutěže ČPB

Základní přihláška do soutěže jednotlivců je realizována on-line, skrze Centrální evidenci

ČSB na základě věkové a klubové příslušnosti. Trenéři SCM jsou povinni označit u zařazených

sportovců poznámku "SCM-TCM". Přihlášku je nutné provést oprávněnými zástupci klubu do

12.12.2022 a to kontrolou/provedením přestupů, hostování, přihlášení závodníků do



příslušné sezóny (pozor - automaticky nejsou přihlášeni žádní sportovci do zimní

sezóny) a změnou kategorií u veteránů. Přihláška do sezóny, resp. kontrola zařazení

sportovců do kategorií bude otevřena od 30.11. na adrese evidence.biatlon.cz.

Přihláška na jednotlivé regionální a celostátní závody

a) Základní přihláška na jednotlivé závody je realizována on-line skrze Centrální

evidenci členů biatlonu 5 dnů před konáním akce.

b) Prezentaci k závodu lze provést on-line přes Centrální evidenci členů biatlonu den

před prvním závodním dnem do 10:00 u závodů dorostu a dospělých a do 12:00 u

závodů žactva. Všichni prezentovaní závodníci budou zařazeni do startovní listiny a

bude za ně vyžadováno zaplacení startovného.

c) Pokud přihlášený závodník nesplní při prezentaci podmínky pro start, je tento

závodník (nebo vedoucí výpravy) povinen splnit tyto podmínky nejpozději do

zahájení nástřelu svého závodu. Do startovní listiny je zapsán podmínečně.

d) Zahraniční účastníci zasílají přihlášku na adresu poctari@biatlon.cz a na pořadatele

uvedeného v propozicích s uvedením jména a příjmení, roku narození, kategorii,

klubu nebo státu, za který závodí.

3. UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL, TECHNICKÁ OPATŘENÍ

3.1. Příloha F Úprava článku 2.2.7 započítávané závody do soutěže jednotlivců

Do konečného hodnocení soutěže jednotlivců se započítávají následující závody:

a) žactvo - 1.ČP, 2.ČP, MČR a 3.ČP- max. 5 z 8 započítávaných výsledků.

b) dorost - 1.ČP, 2.ČP /  nom. závod EYOF r. 2005,6, SCM open-IBU CERc, 3.ČP, 4.ČP,

MČR a na určených mezinárodních závodech v kategorii dorostu (EYOF F. Avoltri ITA, Jc

Haanja EST, MEJ Madonna LAT) - max. 7 z 12 započítávaných výsledků

c) junioři a dospělí - 1.ČP, 2.ČP, SCM open-IBU CERc, 3.ČP, 4.ČP a MČR - max. 7 z 12

započítávaných výsledků

3.2. Příloha F Doplnění článku 2.3

Do soutěže sportovních družstev se započítávají bodové hodnoty získané na závodech ČP

vč. nom. z. EYOF (r. 2005-2006), SCM Open-IBU CERc (pouze dorost), MČR a na určených

mezinárodních závodech v kategoriích dorostu (EYOF Forni Avoltri ITA, Jc Haanja EST, MEJ

Madona LAT).
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3.3. Lékařské prohlídky

Pro start na závodech v biatlonu je podmínkou lékařská prohlídka ne starší než jeden rok dle

Zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. a Vyhlášky o zdravotní

způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti členů ČSB vyplývající z uvedených právních předpisů stanovuje Směrnice ČSB o

zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, členů ke sportu.

3.4. Schvalování zbraní

V souladu s pravidly příloha H, článek 2.3.1. je schvalováním nových typů zbraní pověřen

Martin Novotný (ing.novotny@gmail.com).

3.5. Ustanovení o dopingu

ČSB přijal plně Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR (dále jen Směrnici),

http://www.antidoping.cz/documents/smernice_doping_2015.pdf a zavazuje se řídit jejími

ustanoveními.

3.6. Hromadný závod

Nasazování do hromadného závodu

Nasazování a vydávání start. čísel do jednotlivých startovních řad/vln vychází vždy z

aktuálního pořadí v ČP jednotlivců. V případě startu reprezentanta ČR nebo zahraničního

reprezentačního účastníka v biatlonu v kategoriích dorostu, juniorů nebo seniorů, který nemá

dostatečné bodové hodnocení, bude v hromadném závodě nasazen v nejsilnější skupině

své kategorie. O případné výjimce může rozhodnout ŘS.

3.7. Smíšené dvoučlenné štafety

Závod se uskuteční v rámci MČR v biatlonu D+D v kategoriích M/W16, M/W17-19, JM/JW a

M/W. Pravidla závodu vychází z pravidel pro single mix štafety (délka tratě, délka TK,

střídání závodníků) upřesněných níže uvedenými specifikacemi. Z tohoto závodu nebudou

počítány body do žebříčku jednotlivců ani soutěže družstev. V jednotlivých kategoriích může

startovat jeden závodník z jakékoliv nižší kategorie, avšak vždy musí platit, že závodníci ve

štafetě musí být opačného pohlaví.

Štafetu je možné postavit s rozdílnou klubovou příslušností. V propozicích MČR budou

upřesněny podrobnosti k přihlašování, prezentaci a platbě startovného. Pro závody mix

štafet bude uplatňováno pravidlo pro společné mazání dle instrukcí kap. 4. níže. Kategorie

M16, W16 se jede se zbraní. Závod se pojede na 5 x 1,5 km (pro kategorie dorostu 5 x 1

km) okruhu se 4 střelbami s 1 dobíjením na položku (L,L,S,S). Po každé střelbě příp. TK
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(75 m) následuje předávka. První startuje žena, absolvuje běžecký okruh, na jehož konci

střílí vleže. Po střelbě, resp. TK následuje předávka. Druhý okruh absolvuje muž, střílí vleže.

Po střelbě, resp. TK následuje předávka. Třetí okruh absolvuje opět žena, střílí vstoje. Po

střelbě, resp. TK následuje předávka. Čtvrtý okruh absolvuje muž, střílí vstoje. Po střelbě,

resp. TK absolvuje závěrečný okruh a končí v cíli.

3.8. Štafetový závod žactva

Štafetový závod žactva se uskuteční v rámci MČR v biatlonu žactva. Upravuje se

specifikace bodu 2.2. Přílohy E na závod tříčlenných štafet, s jednou střelbou vleže a bez

dobíjení. Trať pro štafetu je 3 x 2 km s délkou TK 50 m pro všechny žákovské kategorie.

Štafetový závod je vypsán společně pro kategorie M12-13 a M14-15, respektive adekvátně

pro dívčí kategorie. Štafeta pro hodnocení MČR je složena minimálně ze 2 závodníků stejné

klubové příslušnosti a doplněna sportovcem z jiného klubu. Mimo soutěž na MČR je

dovoleno postavit štafetu bez klubové příslušnosti. V závodu je povolen start více klubových

štafet. Nasazování štafet v závodě je dle koeficientu, který je stanoven součtem pořadí členů

štafety v soutěži jednotlivců.

Postaršení sportovců je řešeno pravidly, přílohou F v bodě 2.2.1 c)

3.9. Úprava délky

Pro účely nominace na mezinárodní závody budou kategorie JM a JW na SCM Open - IBU

CERC absolvovat závod na tratích M/W19.

3.10. Ukládání zbraní do stojanů

Ukládání zbraní do stojanů na svá startovní čísla je realizováno po první výměně (žactvo);

pro dorost M/W16 v průběhu a po ukončení nástřelu poslední skupiny.

3.11. Upozornění na doplnění textu Přílohy A Pravidel IBU - Materiálový katalog

V Materiálovém katalogu, jako součásti přílohy A (Annex A) platných Pravidel IBU, byl

doplněn bod v kapitole 1.3 Zakázané materiály pod písmenem e) výrobky pro přípravu lyží,

které jsou zakázány Směrnicí (EU) 2019/1021 a Směrnicí (EC) 1907/2006 (Přesně všechny

PFOA - kyselina perfluorooktanová - tak zvané C-8 výrobky a jejich prekurzory).

Uvedené ustanovení je součástí platných Pravidel IBU a bude uplatňováno také při

soutěžích Českého poháru v biatlonu.

3.12. ZODM 2023

Pokyny k ZODM budou samostatnou přílohou pokynů a zveřejněny po odsouhlasení s

Královéhradeckým krajem do konce září 2022.



4. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Výše startovného

Pro soutěže ČP v biatlonu 2022/23 stanovil výbor ČSB tuto max. výši startovného: žactvo

150 Kč osoba/závod, dorost a junioři 200 Kč, dospělí 250 Kč osoba/závod. Startovné za

štafetu je stanoveno na 150 Kč za závod a štafetu.

Pronájem mazacích buněk

Každý pořadatel je povinen uvést v propozicích cenu pronájmu mazací buňky za den. Den

příjezdu i den odjezdu se počítají jako jeden den. Maximální úhrada je stanovena na 2 000

Kč za den/buňka. Podle podmínek smluvního vztahu organizátora s dodavatelem energie

může být částka nižší.

Společné mazání

Na internetových stránkách ČSB budou do 30.10.2022 zveřejněny instrukce k provedení

společného mazání včetně počtu mazačů, který dodají jednotlivé kluby na příslušné závody.

Pořadatelé zabezpečí dostatečně velkou uzamykatelnou mazací buňku (příp. 2 menší) s

dostatečně krytým elektrickým přívodem (několik žehliček + vrtačky + osvětlení…), pokud

možno co nejblíže startovního prostoru, kde se budou společně připravovat lyže sportovců.

Současně zabezpečí 2 rozhodčí na evidenci lyží (příjem, výdej a transport lyží = kontrola

start) - již od of. tréninku.

4.1. Závazné pokyny pro pořadatele soutěží

Minimální rozsah počtu stavů na oficiální trénink a nástřel je 20, resp. využít všechny stavy

střelnice.

Oficiální trénink pro kategorie D+D

Po 30 minutách budou vyměněny 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 budou vyhrazeny klubům podle rozdělení stavů. Trénink na

kovové terče probíhá tak, že lichá stanoviště jsou nastavena pro střelbu vleže, sudá pro

střelbu vstoje.

Rozpis stavů na trénink bude připraven na základě klubových přihlášek. Trénink pro dorost a

juniory probíhá den před prvním závodním dnem od 10:00 do 11:30.

Trénink pro zbývající kategorie a sportovce, kteří se nezúčastní dopoledního tréninku,

probíhá od 15:00 do 16:30.

Oficiální trénink pro kategorie žactva

Trénink žactva bude definován v propozicích. Od začátku tréninku jsou k dispozici papírové i

kovové terče. Počet výměn je definován pořadatelem. Po jedné hodině je pro závodníky



volný výběr stanoviště, s tím, že papírové terče jsou vyhrazeny klubům podle rozdělení

stavů.

Nástřel pro kategorie D+D

Nástřel před závodem ČP D+D se uskuteční na 2 skupiny: V první skupině senioři a veteráni

v délce 30´, ve druhé dorost a junioři v délce 50´ s jednou výměnou po 25'. Dle počtu

startujících a střeleckých stavů může ŘS rozhodnout o sloučení nástřelu. Dle účasti lze

přidělit nástřelové stavy i pro reprezentační družstva.

Startovní a výsledková listina žactva

Startovní listina pro kategorie žactva bude losována samostatně pro každou kategorii.

Výsledkové listiny a žebříčky jednotlivců budou uvedeny po jednoletých kategoriích.

Startovní a výsledková listina dorostu

Startovní listina pro kategorie dorostu bude losována společně pro kategorie M17+M19 a

W17+W19 ve všech závodech, včetně stíhacího závodu. Na SCM open / 1. IBU CER cupu v

NMNM bude losována společně pro M17+M19+JM a W17+W19+JW. Výsledkové listiny a

žebříčky jednotlivců budou uvedeny po jednotlivých kategoriích.

Vyhlašování

V závodech ČP pořadatel vyhlašuje první tři sportovce v každé kategorii.

Při posledním celostátním ČP v sezóně pro danou věkovou kategorii (žactvo, D+D) se

uskuteční vyhlášení vítězů soutěže ČP jednotlivců (žebříčku). Stejně tak bude vyhlášena i

soutěž družstev v kategoriích žactva, dorostu a společná kategorie juniorů a dospělých.

Průběžně se eviduje v kategoriích dorostu soutěž o Vedoucího závodníka Generali Česká

pojišťovna a o Nejlepšího střelce Alpine Pro.

4.2. Propozice a výsledky závodů

Propozice celostátních závodů ČPB schvaluje příslušný ŘS nejpozději 1 měsíc před soutěží.

Propozice a výsledky budou zveřejňovány na webu evidence.biatlon.cz.

5. TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 2022/23

5.1. Regionální závody ČP v biatlonu

Pořadatelé, místa konání a termíny jsou průběžně aktualizovány na stránkách ČSB

https://evidence.biatlon.cz.

Termín pro nahlášení pořadatelství regionálních závodů je do 30.11.2022 do sdíleného

dokumentu (pro otevření klikněte na odkaz). V případě nepříznivých sněhových podmínek a

opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a tím nedostatečného počtu soutěží a po

https://evidence.biatlon.cz
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schválení komisí biatlonu je možné dodatečně nahlásit regionální závod a to nejméně 7 dnů

před jeho konáním na adresu poctari@biatlon.cz.

5.2. Celostátní závody ČP a MČR v biatlonu

Termínový kalendář závodů je do 30.11. uveden na stránkách

https://www.biatlon.cz/domaci/souteze/biatlon/. Od 1.12. můžete sledovat aktuální přehled

závodů, propozice a další informace v systému Evidence https://evidence.biatlon.cz.

6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ ORGANIZAČNÍ DOKUMENTY

Obsahem kapitoly jsou platné organizační dokumenty ČSB s odkazem na jejich elektronické

verze.

6.1. Pravidla biatlonu a formuláře k soutěžím - Biatlon

6.2. Manuál pořadatele

6.3. Směrnice rozhodčích a technických delegátů

6.4. Směrnice o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, členů ke sportu

6.5. Podpora pro výpočty oblastních závodů

6.6. Pokyny pro společné mazání

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto „Pokyny pro soutěž Českého poháru v biatlonu v sezóně 2022/23" schválil, po

projednání v Technické komisi a Komisi biatlonu, výbor ČSB dne 5. 10. 2022.
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