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Český pohár v letním biatlonu – ČP LB 2016,  je celosezónní soutěží jednotlivců, družstev  
a klubů. Jejím obsahem jsou stanovené celostátní soutěže vč. mistrovství ČR a regionální 
závody, uvedené ve sportovním kalendáři ČSB. Všechny závody, zařazené do seriálu 
soutěže ČP, se uskuteční podle Pravidel biatlonu platných od 1. 11. 2015 a těchto Pokynů. 
Zásady uvedené v příloze pravidel F – Český pohár biatlonu – již zde nejsou proto znovu 
uváděny. 

1. SOUTĚŽE ČESKÉHO POHÁRU 
1.1  Vyhlašovatel soutěže 

Vyhlašovatelem soutěže Českého poháru v letním biatlonu 2016 je Český svaz biatlonu. 

1.2  Řídící soutěže 

Ř ízením, evidencí a zpracováním dosažených výsledků soutěže byl pověřen ing. Martin 
Novotný, Jaromírova 26, 128 00 Praha 2,  e-mail: poctari@biatlon.cz, mobil: 604 692 440. 
Evidenci a zpracování dosažených výsledků zabezpečuje řídící soutěže prostřednictvím 
výpočetní skupiny ČSB. K povinnostem řídícího soutěže patří kontrolovat oprávněnost startu 
na závodech ČP a MČR. 

1.3 Limity pro účast na regionálních závodech, ČP a MČR 

Regionální závody 
V regionálních závodech ČP není účast omezena. 

Celostátní závody 
Všechny celostátní závody pro žákovskou kategorii A jsou volné s podmínkou jednoho startu 
v regionálním závodě před účastí v celostátním závodě. Pro ostatní kategorie platí kritérium: 
držitel nejméně II. VT v letním biatlonu nebo biatlonu, nebo zisk 207 bodů ze tří závodů 
v aktuální sezóně. 

Účast na mistrovství ČR 
Všechny kategorie nejméně II. VT v letním biatlonu nebo biatlonu. 

1.4 Přihlášky                                                                

Přihláška do soutěže ČP LB 
Základní přihlášku do soutěže jednotlivců podají kluby nejpozdě ji do 25. března 2016 pro 
účast na závodech v dubnu, nejpozdě ji do 25. dubna 2016 pro ostatní závody. Přihlášku je 
nutno poslat výhradně na předepsaném formuláři (ke stažení na www.biatlon.cz/domaci/ 
souteze/pravidla-biatlonu-a-formulare-k-soutezim) na adresu poctari@biatlon.cz. 
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Výrobce 6cm2

Závodník, u kterého budou uvedeny neúplné nebo nesprávné údaje, bude považován za 
nepřihlášeného závodníka. Za každého takto nepřihlášeného závodníka bude vybírán řídícím 
soutěže poplatek 100 Kč za dodatečnou registraci. Za nové závodníky, kteří se stanou č leny 
ČSB v průběhu sezóny se poplatek nevybírá. 

Přihláška na jednotlivé celostátní závody 
• Přihlášku na jednotlivé závody je nutno poslat na adresu pořadatele nejpozdě ji v den 

uvedený v propozicích a výhradně na předepsaném formuláři. Pokud nebude přihláška 
zaslána včas nebo na předepsaném formuláři, bude účtováno dvojnásobné startovné. 
Tato přihláška je závazná.  

• Pořadatel soutěže je povinen přijetí přihlášky potvrdit. Teprve přijetím tohoto potvrzení 
lze považovat přihlášku za doručenou. Prezentaci k závodu lze provést buď e-mailem 
na předepsaném formuláři „Přihláška na závod“  nebo osobně (pokud je tato prezentace 
vypsána) v době určené v propozicích. Všichni prezentovaní závodníci budou zařazeni do 
startovní listiny a bude za ně vyžadováno zaplacení startovného.  

• Pokud přihlášený závodník nesplní při prezentaci  podmínky pro start, je povinen on, 
nebo vedoucí výpravy splnit tyto podmínky nejpozdě ji do zahájení nástřelu svého závodu. 
Do startovní listiny je zapsán podmínečně. 

1.5 Hodnocení a ocenění 

Způsob hodnocení dosažených výsledků a závěrečné ocenění je ve smyslu Pravidel přílohy F 
a bodu 3 těchto pokynů.  

1.6 Finanční příspěvek za soutěže ČP v letním biatlonu 

V rozpočtu ČSB bude vyč leněna částka na oblast talentované mládeže v letním biatlonu ve 
věku 14 – 21 let. Po ukončení sezóny bude rozdě lena do soutěže jednotlivců a soutěže 
klubů. Upřesnění bude provedeno do 1. ČP v LB. 

2. PRAVIDLA POUŽITÍ REKLAMY 
V soutěži ČP LB 2016 bude z ustanovení IBU o reklamách uplatňováno jen ustanovení o 
reklamě na zbrani a nosných řemenech. 

 

 
 

 

Vyznačený prostor 15x4 cm je vyhrazen pro ČSB, v př ípadě že si jej ČSB bude na soutěž i uplatňovat.   
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3.  UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL, TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 
3.1 Úprava pravidel pro léto 2016 

Článek 2.2.1.d - Soutěž jednotlivců - Kategorie, věkové výjimky, příslušnost 

d) Sportovci veteránských kategorií startují ve své věkové kategorii. Pokud chtě jí být 
přeřazeni do mladší věkové seniorské kategorie, musí být tato kategorie uvedena v přihlášce 
na příslušnou sezonu. K volbě kategorie musí dojít nejpozdě ji před prvním závodem. 

3.2 Omezení použití typu zbraní v kategoriích žactva A 

Závodníci kategorie žactvo A smě jí používat při závodech pouze pětiranné zbraně typu ČZ, 
dále zbraně TAU a další jednoranné zbraně odpovídající pravidlům ČSB. 

3.3 Obaly na zbraně 

U vzduchových zbraní nebude ustanovení č lánku 3.1.8 přílohy A vyžadováno. 

3.4 Schvalování vzduchových zbraní 

V souladu s pravidly příloha E, č lánek 1.4.1 je schvalováním nových typů vzduchových 
zbraní pověřen ing. Martin Novotný. 

3.5 Lékařské prohlídky 

Pro start na závodech v letním biatlonu je podmínkou lékařská prohlídka ne starší než jeden 
rok dle vyhlášky č. 391/2013Sb. 

3.6 Ustanovení o dopingu 

ČSB přijal plně Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v  ČR, dostupnou na  
www.antidoping.cz/dokumenty_smernice.php, a zavazuje se řídit jejími ustanoveními.  

3.7 Závod s hromadným startem 

Nasazování do ZHS 
Startovní č ísla budou přidě lována takto: pokud bude start první den dvojzávodu – na 
základě aktuálního pořadí v žebříčku jednotlivců ČP, pokud bude start druhý den – podle 
výsledků z prvního dne. V případě startu reprezentanta ČR v biatlonu v kategoriích juniorů 
nebo seniorů, který nemá dostatečné bodové hodnocení, bude v ZHS nasazen v nejsilně jší 
skupině své kategorie. O případné výjimce může rozhodnout TD závodu. 

Počet závodníků v ZHS 
Jestliže je nutné, aby z organizačních č i sportovních důvodů vystartovalo více závodníků, 
než je počet terčů střelnice, musí být závodníkům, kteří nemohou střílet z důvodů plného 
obsazení všech terčů, změřeno a započ ítáno nezaviněné zdržení. 

3.8 Závod štafet  

Závody štafet jsou vypsány pouze jako mistrovské závody, bez vlivu na žebříček jednotlivců i 
družstev. Pro účastníky štafet platí kvalifikační podmínky pro účast na M ČR. Pouze pro 
tento štafetový závod je povolen start závodníka o jednu kategorii výše. 



Žactvo 
Na MČR se běží štafety podle kategorií a patřičných ustanovení pravidel ČSB. Pro start 
štafety na MČR musí být dodržena klubová příslušnost min. 2 z příslušného klubu + 1 z 
jiného klubu. 

D+D – štafetový závod dvojic  
Na MČR se běží štafety podle specifikace délek tratí, úseků a kategorií uvedených 
v následující tabulce. Pro start štafety na MČR musí být dodržena klubová příslušnost. 

Kategorie Trať Střelba TK 
Dorostenci 2x3km LS 70 m 
Dorostenky 2x3km LS 70 m 
Junioři 2x3km LS 70 m 
Juniorky 2x3km LS 70 m 
Muži 2x3km LS 70 m 
Ženy 2x3km LS 70 m 

 

3.9 Organizační opatření  

Výše startovného 
Pro soutěže ČP v letním biatlonu 2016 stanovil výbor ČSB tuto max. výši startovného: 
žactvo 50 Kč osoba/závod, dorost 75 Kč, dospě lí 100 Kč osoba/závod, neč lenové ČSB  
dvojnásobek uvedených částek. 

Nominační kritéria pro státní reprezentaci  
V případě účasti reprezentačního družstva v letním biatlonu na mezinárodních soutěžích 
budou nominační kritéria zveřejněna na www.biatlon.cz do I. ČP v letním biatlonu. 

Propozice a výsledky závodů 
Schvalováním propozic celostátních závodů ČSB je pověřen PaedDr. Vít Effenberk, 
Rousínovská 24, 627 00 Brno, effenberk@biatlon.cz, Propozice a výsledky budou 
zveřejňovány na www.biatlon.cz. Výsledky v tištěné podobě nebudou pořadatelem 
dodatečně rozesílány. 



4. TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 2016  
4.1 Celostátní závody ČP v letním biatlonu 

1. ČP LB žactva, D+D 4.–5. 6. 2016 Letohrad 
Disciplíny sprint, sprint se štafetovou střelbou 
Pořadatel KB Letohrad, Šedivská 839, 561 51 Letohrad 
Kontakt tel. 725 797 185 biatlon@orlicko.cz 
TD/ČSB Vít Effenberk / Libor Vlček 
DR Jana Hořínková Jana Smržová Jan Peťovský 

 

2. ČP LB žactva, D+D 25.–26. 6. 2016 Bystřice p.H. 
Disciplíny sprint, závod s hromadným startem 
Pořadatel KB Bystřice p.H., Lázně 1420, 768 61 Bystřice p.H. 
Kontakt tel. 608 402 050 vojta.zichacek@seznam.cz 
TD/ČSB Miroslav Handschuh / Michal Zicháček 
DR Jiří Doležal Jana Doležalová D. Handschuhová 

 

3. ČP LB žactva, D+D 3.–4. 9. 2016 Nové Město n.M. 
Disciplíny vytrvalostní závod, sprint (skupinovým startem) 
Pořadatel SK NMNM, Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n.M. 
Kontakt tel. 607 608 877 miroslav.handschuh@zs2.nmnm.cz 
TD/ČSB Martin Holec / Vlastimil Jakeš 
DR Libor Mikula Vlastimil Ježák Daniel Ramba 

 

4.2 Mistrovství ČR v letním biatlonu 

M ČR žactva 17.–18. 9. 2016 Staré Město p.L. 
Disciplíny sprint, štafety, závod s hromadným startem 
Pořadatel KB Staré Město p.L., 378 82 Staré Město p.L. 18  
Kontakt tel. 721 329 755 biatlon.stmesto@centrum.cz 
TD/ČSB Vojtěch Zicháček 
DR Roman Kalus Robert Dostál Pavel Hykel 

 

M ČR D+D 1.–2. 10. 2016 Jablonec n.N. 
Disciplíny sprint, štafety dvojic, závod s hromadným startem 
Pořadatel SKP Kornspitz Jablonec, 466 73 Pod Skalkou 46  
Kontakt tel. 721 820 119 ov@skpjablonec.cz 
TD/ČSB Vojtěch Zicháček 
DR Roman Kalus Pavel Hykel Lukáš Herman 



4.3 Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech 

M ČR D+D 18. 6. 2016 Jablonec n.N. 
Pořadatel SKP Kornspitz Jablonec, 466 73 Pod Skalkou 46 
Kontakt tel. 721 820 119 ov@skpjablonec.cz 
TD/ČSB Jan Sucharda / Pavel Levora 

 

4.4 Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích 

M ČR KL 9.–11. 9. 2016 Letohrad 
Disciplíny podle propozic soutěže 
Pořadatel KB Letohrad, Šedivská 839, 561 51 Letohrad 
Kontakt tel. 725 797 185 biatlon@orlicko.cz 
TD/ČSB Michal Zicháček / Jiří Hamza 
 

4.5 Regionální závody ČP v letním biatlonu   

Pořadatelé, místa konání a termíny jsou průběžně aktualizovány na stránkách ČSB 
www.biatlon.cz/domaci/souteze/vysledky-a-propozice/. Podpora pro výpočty oblastních 
závodů je dostupná na webu ČSB www.biatlon.cz/dataobl. Povinností technického 
delegáta je zkontrolovat správné zařazení nepřihlášených závodníků do věkových kategorií. 

5. POKYNY PRO POŘADATELE A ROZHODČÍ 
5.1 Náležitosti rozhodčím 

Pořadatel je povinen při pozvání rozhodč ích na akci vypsat konkrétní podmínky, za jakých 
daný rozhodč í bude pracovat (ubytování ano-ne, strava ano-ne, finanční odměna apod.).  

5.2 Povinnost TD a delegovaných rozhodčích 

Při neúčasti TD přebírá tuto funkci první delegovaný rozhodč í. Pokud se některý z 
delegovaných rozhodč ích č i TD závodu nemůže zúčastnit, jeho náhradu je povinen zajistit 
klub, ze kterého jsou rozhodč í delegováni.  

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
Tyto „Pokyny pro soutěž Českého poháru v letním biatlonu v roce 2016“ schválil, po 
projednání v Technické komisi a Komisi letního biatlonu, výbor ČSB dne 23. 3. 2016. 
Příslušnému technickému delegátovi přísluší výklad Pokynů a může na místě rozhodnout o 
případné technické výjimce z pravidel na jednotlivé akci. Přítomný zástupce ČSB na soutěži 
plní reprezentativní úkoly ČSB. 


