Dodatek č. 1 k pokynům LB pro sezónu 2018
Článek 3.3 Omezení použití typu zbraní v kategoriích žactva A se mění a nové znění je:
Závodníci kategorie žactvo A smějí používat při závodech všechny zbraně schválené ČSB vyjma
modelu Steyr LGB. Protokoly schválených zbraní naleznete na stránce: http://www.biatlon.cz/osvazu/dokumenty/.

POKYNY PRO SOUTĚŽE
ČESKÉHO POHÁRU V LETNÍM BIATLONU 2018

Český pohár v letním biatlonu – ČP LB 2018, je celosezónní soutěží jednotlivců, družstev a
klubů. Jejím obsahem jsou stanovené celostátní soutěže vč. mistrovství ČR a kvalifikační
regionální závody, uvedené ve sportovním kalendáři ČSB. Všechny závody, zařazené do
seriálu soutěže ČP, se uskuteční podle Pravidel biatlonu platných od 8. 2. 2017 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 2018 je Český svaz biatlonu.
1.2

Řídící soutěže

Evidencí a zpracováním dosažených výsledků soutěže byl pověřen ing. Ivo Malý, e-mail:
poctari@biatlon.cz. Evidenci a zpracování dosažených výsledků zabezpečuje řídící soutěže
prostřednictvím výpočetní skupiny ČSB
1.3

Limity pro účast na kvalifikačních regionálních závodech, ČP a MČR

Kvalifikační regionální závody
V kvalifikačních regionálních závodech ČP není účast omezena.
Celostátní závody
Kategorie žactva
Všechny celostátní závody pro žákovskou kategorii A jsou volné s podmínkou alespoň
jednoho bodového zisku ze startu v regionálním závodě před účastí v celostátním závodě.
Pro ostatní kategorie žactva (B, C) platí kritérium: Postup na Český pohár v kategoriích
žactva B a C si zajistí závodník s platnou I. VT v biatlonu nebo v letním biatlonu. Zbytek
startovního pole v kategorii bude doplněn z aktuálního (postupového) žebříčku regionálních
závodů, ze kterého bude postupovat 25 nejlepších závodníků. V tomto pořadí se nebudou
započítávat závodníci se splněným kritériem I. VT. Do postupového žebříčku se budou
započítávat 3 regionální závody. Aktuálním (postupovým) žebříčkem je myšlen stav po
posledním regionálním závodě před daným celostátním ČP. Žebříček bude zveřejňován po
každém závodním víkendu tak, aby závodník měl přehled o svém pořadí pro postup na
Český pohár.
Kategorie dorostu a dospělých
držitel nejméně II. VT v letním biatlonu nebo biatlonu, nebo zisk 207 bodů ze tří závodů
v aktuální sezóně.

Superkvalifikační závod 15. 9. 2018
Superkvalifikační závod se uskuteční v jeden den na třech místech ČR a to v Jablonci n. N.,
ve Starém Městě p. L. a v Bystřici p. H. dne 15. 9. 2018. Závod je otevřený pro všechny
kategorie se stejnými podmínkami jako regionální závody. Závodník si může vybrat, kterého
superkvalifikačního závodu se zúčastní. Hlavním smyslem je uspořádání mimořádné soutěže
dávající možnost vybojování si postupu na M ČR, pro ty nově příchozí žáky, kteří nebodovali
na předchozích regionálních soutěžích a nemají splněna kritéria pro účast na M ČR (I. VT a
umístění do 25. místa v regionálním žebříčku). Superkvalifikační závod se bude započítávat
do žebříčku jako regionální závod.
Účast na mistrovství ČR
Kategorie žactva
Kategorie žactva A – II. VT v biatlonu nebo letním biatlonu.
Postup na M ČR v kategoriích žactva B a C si zajistí závodník s platnou I. VT v biatlonu nebo
v letním biatlonu. Zbytek startovního pole v kategorii bude doplněn z aktuálního žebříčku
regionálních závodů, ze kterého bude postupovat 25 nejlepších závodníků (stejně jako na
ČP se do tohoto pořadí nebudou započítávat závodníci se splněným kritériem I. VT). A
postup si navíc zajistí tři závodníci z výsledkové listiny každého ze superkvalifikačních
závodů v každé kategorii, kteří nesplnili předcházející kritéria (I. VT a do 25. místa
v regionálním žebříčku) – celkem tedy 9 závodníků v kategorii navíc.
Kategorie dorostu a dospělých
M ČR – I. VT v letním biatlonu nebo biatlonu - a II. VT v aktuální sezóně.
1.4

Přihlášky

Centrální evidence členů biatlonu
Centrální evidence členů biatlonu je nový on-line nástroj pro přihlašování a správu členů
jednotlivých klubů. Do evidence bude každému klubu zřízen individuální přístup. Evidence
bude přístupná pomocí webového prohlížeče a sítě internet. Provoz evidence zajišťuje
výpočetní skupina ČSB - kontakt: poctari@biatlon.cz.
Přihláška do soutěže ČP LB
Základní změny, jako je založení nového člena, přihlášení člena do soutěže ČP LB, změna
kategorií u veteránů nebo aktualizace data lékařské prohlídky, provádí přímo v Evidenci
zástupce (admin) klubu. Ostatní změny probíhají ve spolupráci se sekretariátem svazu
nebo výpočetní skupinou ČSB.
Přihláška na jednotlivé regionální a celostátní závody
a) Přihláška na jednotlivé závody je realizována skrze Centrální evidenci členů biatlonu
adminem klubu. Podmínky přihlašování uvádí organizátor závodu v propozicích.
b) Prezentace odpovídá přihlášce přes Centrální evidenci. Všichni přihlášení/prezentovaní
závodníci budou zařazeni do startovní listiny a bude za ně vyžadováno zaplacení
startovného. Do propozic je možné doplnit osobní prezentaci s uvedením místa a času.

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.
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 vyčleněna částka na oblast talentované mládeže v letním biatlonu ve
věku 14 – 21 let. Po ukončení sezóny bude rozdělena do soutěže jednotlivců a soutěže
klubů. Upřesnění bude provedeno do 1. ČP v LB.

2. PRAVIDLA POUŽITÍ REKLAMY
V soutěži ČP LB 2018 bude z ustanovení IBU o reklamách uplatňováno jen ustanovení o
reklamě na zbrani a nosných řemenech.

Výrobce 6cm2

12 cm
ČSB
15 cm

4 cm

2x 50cm²
1x 25cm²

Výrobce nebo sponzor
na každém řemenu 30cm2
zvenku a zevnitř.

Vyznačený prostor 15x4 cm je vyhrazen pro ČSB, v případě že si jej ČSB bude na soutěži uplatňovat.

3. UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL, TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
3.1

Příloha E doplnění článku 1.4.5 v kapitole 1.4 Vzduchové zbraně a střelivo

Do přílohy E pravidel ČSB je doplněn nový článek 1.4.5 v tomto znění
Vzduchovkové zbraně nesmějí být upravovány žádnými zásahy v rozporu s dokumentací a
technickými parametry výrobce zbraně. Nejvyšší přípustná úsťová energie střely při
maximálně naplněném zásobníku plynu je 8,5 J.
Komentář k článku: ČSB dospěl k rozhodnutí stanovit maximální úsťovou energii ze třech
důvodů. Zvyšování úsťové energie je nebezpečné z hlediska odrazu střely od terče zpět ke
střelci. Vyšší energií střely dochází k deformacím terčových zařízení. Zbraně nejsou na vyšší
energii, resp. zvyšování úsťové rychlosti či tlaku konstrukčně připraveny. Současně zásahy
do zbraní, jež jsou majetkem ČSB, jsou v rozporu s obchodními podmínkami nákupu.
Úsťová energie střely bude na soutěžích namátkově kontrolována měřícím zařízením, které
bude k dispozici na prvním tréninku ČP. Stanovená výše 8,5 J odpovídá hodnotě

technických parametrů používaných zbraní v ČSB. U zbraně Steyer je hodnota uváděná
v technických parametrech výrobce 7,5 J. U zbraně CZ je situace složitější a je dána
absencí regulačního ventilu. Při naplněném zásobníku na 180 bar je úsťová energie 7,5 J. Ta
však při poklesu tlaku vzrůstá. Hodnota stanovená v pravidlech má malou rezervu pro
možné odchylky na 8,5 J. V případě porušení tohoto článku bude uplatňován článek 11. 2.
b) resp. 11. 6. a) pravidel ČSB.
3.2

Úprava pravidel pro léto 2018

Článek 2.2.1.d - Soutěž jednotlivců - Kategorie, věkové výjimky, příslušnost
Sportovci veteránských kategorií startují ve své věkové kategorii. Pokud chtějí být přeřazeni
do mladší věkové seniorské kategorie, provedou tuto změnu v Centrální evidenci členů
biatlonu přes admina klubu. K volbě kategorie musí dojít nejpozději před přihlášením
závodníka na jeho první závod.
3.3

Omezení použití typu zbraní v kategoriích žactva A

Závodníci kategorie žactvo A smějí používat při závodech pouze pětiranné zbraně typu ČZ,
dále zbraně TAU a další jednoranné zbraně odpovídající pravidlům ČSB.
3.4

Obaly na zbraně

U vzduchových zbraní nebude ustanovení článku 3.1.8 přílohy A vyžadováno.
3.5

Bezpečnostní prověrka na střelnici po střelbě

Výbor ČSB rozhodl o výjimce z pravidla 8.5.2.1. Bezpečnostní prověrka na střelnici po
střelbě pro vzduchové zbraně tak, že je možné po provedené prověrce ponechat náboje
(diabolky) v zásobnících umístěných mimo nábojovou komoru anebo v držácích na pažbě.
3.6

Schvalování vzduchových zbraní

V souladu s pravidly příloha E, článek 1.4.1 je schvalováním nových typů vzduchových
zbraní pověřen ing. Martin Novotný.
3.7

Lékařské prohlídky

Pro start na závodech v letním biatlonu je podmínkou lékařská prohlídka ne starší než jeden
rok dle vyhlášky č. 391/2013Sb.
3.8

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.
3.9

Závod s hromadným startem

Nasazování do ZHS
Startovní čísla budou přidělována takto: pokud bude start první den dvojzávodu (a na MČR)
– 1. kritérium od nejvyšší VT (platná v biatlonu nebo letním biatlonu). 2. kritérium aktuální
pořadí v žebříčku jednotlivců ČP. Pokud bude start druhý den – podle výsledků z prvního
dne.

Počet závodníků v ZHS
Jestliže je nutné, aby z organizačních či sportovních důvodů vystartovalo více závodníků,
než je počet terčů střelnice, musí být závodníkům, kteří nemohou střílet z důvodů plného
obsazení všech terčů, změřeno a započítáno nezaviněné zdržení.
3.10 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.
Kategorie

Trať

Střelba

TK

Žáci A

3x1km

L

50 m

Žákyně A

3x1km

L

50 m

Žáci B

3x1km

L

50 m

Žákyně B

3x1km

L

50 m

Žáci C

3x1km

L

50 m

Žákyně C

3x1km

L

50 m

Dorost a dospělí
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

3.11 Letní supersprint
Je specifická disciplína letního biatlonu, skládá se ze tří střeleb a tří běžeckých okruhů cca
500 m dlouhých.
1. Nultá položka: závodník při startu stojí za stavem, zbraň není nabitá a má zavřený závěr.
Na startovní povel (výstřel, hvizd) závodník zaujímá polohu a střílí 5 ran vleže, při
nesestřelení všech terčů musí závodník absolvovat TK. Po absolvování položky odkládá
zbraň do určeného místa na stojanu, absolvuje případná TK a následuje běh cca 500 m.

2. První položka: po odebrání zbraně ze stojanu následuje střelba vleže. Závodník zaujímá
střelecké stanoviště naproti svému stojanu se zbraní. Na pět terčů má k dispozici 8 ran.
V případě neúspěšné střelby následuje diskvalifikace. V případě úspěšné střelby následuje
běh cca 500 m.
3. Druhá položka: je stejná jako první položka, odlišná je pouze poloha, střílí se vstoje.
V případě neúspěšné střelby následuje diskvalifikace. V případě úspěšné střelby následuje
běh cca 500m do cíle.
O celkovém pořadí rozhoduje dosažený čas.
Nasazení na střelnici je dáno výsledkovou listinou předchozího závodu.
3.12 Organizační opatření
Výše startovného
Pro soutěže ČP v letním biatlonu 2018 stanovil výbor ČSB tuto max. výši startovného:
žactvo 50 Kč osoba/závod, dorost 75 Kč, dospělí 100 Kč osoba/závod, nečlenové 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 2018
4.1

Celostátní závody ČP v letním biatlonu
1. ČP LB žactva, D+D
Disciplíny

Sprint, Sprint s šs

Pořadatel

KB Letohrad, Šedivská 839, 561 51

Kontakt

tel.725 797 185

TD/ČSB

Effenberk Vít/určený člen výboru

DR

Hořínková Jana

2. ČP LB žactva, D+D

Letohrad

biatlon@orlicko.cz
Smržová Jana

Korcina Michal

23. – 24. 6. 2018

Bystřice p. H.

Disciplíny

Závod s hromadným startem, Sprint

Pořadatel

KB Bystřice p.H., Lázně 1420 768 61 Bystřice p. H.

Kontakt

tel. 608 402 050

TD/ČSB

Holec Martin/určený člen výboru

DR

Mikula Libor

3. ČP LB žactva, D+D

4.2

9. – 10. 6. 2018

vojta.zichacek@seznam.cz
Ježák Vlastimil

Poláček Antonín

8. – 9. 9. 2018

Jilemnice

Disciplíny

Vytrvalostní závod, Sprint

Pořadatel

KB Jilemnice, Sportovní 1245, 51401

Kontakt

tel. 777279389

TD/ČSB

Ježek Radovan/určený člen výboru

DR

Nipča Jaroslav

kbjilemnice@seznam.cz
Pleštil Petr

Riegrová Alena

22. -23. 9. 2018

Staré Město p. L.

Mistrovství ČR v letním biatlonu
M ČR žactva
Disciplíny

Sprint, Štafetový závod, Závod s hromadným startem

Pořadatel

KB Staré Město p.L., 378 82 Staré Město p.L. 18

Kontakt

tel. 721 329 755

TD/ČSB

Roučka Jiří/určený člen výboru

DR

Roučková Míla

biatlon.stmesto@centrum.cz
Peťovský Jan

Buřt Vladimír

M ČR D+D

29. – 30. 9. 2018

Nové Město n.M.

Disciplíny

Sprint, Štafetový závod dvojic, Závod s hromadným startem

Pořadatel

SK NMNM, Vlachovická 1200 59231 Nové Město n. M.

Kontakt

tel. 607 608 877

TD/ČSB

Zicháček Vojtěch/prezident ČSB

DR

Zicháček Radek

miroslav.handschuh@zs2.nmnm.cz
Kalus Roman

Dostál Robert

4.3

Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech
M ČR D+D

4.4

Jablonec n.N.

Pořadatel

SKP Kornspitz Jablonec, 466 73 Pod Skalkou 46

Kontakt

tel. 721 820 119

TD/ČSB

Pavel Levora/Jan Matouš

ov@skpjablonec.cz

Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích
M ČR KL

4.5

Letohrad

Disciplíny

podle propozic soutěže

Pořadatel

KB Letohrad, Šedivská 839, 561 51 Letohrad

Kontakt

tel. 725 797 185

TD/ČSB

Michal Zicháček/prezident ČSB

biatlon@orlicko.cz

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 rozhodčích na akci vypsat konkrétní podmínky, za jakých
daný rozhodčí 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 rozhodčí. Pokud se některý z
delegovaných rozhodčích či TD závodu nemůže zúčastnit, jeho náhradu je povinen zajistit
klub, ze kterého jsou rozhodčí delegováni.

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tyto „Pokyny pro soutěž Českého poháru v letním biatlonu v roce 2018“ schválil, po
projednání v Technické komisi a Komisi letního biatlonu, výbor ČSB dne 30. 3. 2018.
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.

