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1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

1.1 Platnost 
Příloha obsahuje specifická ustanovení vztahující se k závodům 
pořádaným v rámci České republiky a to především pro jednotlivé 
žákovské, dorostenecké a veteránské kategorie, které nejsou v 
základních Pravidlech IBU obsaženy. 
Pokud v následujících ustanoveních není uvedeno jinak, platí i v těchto 
kategoriích všechna ustanovení základních Pravidel IBU a to jak pro 
biatlon, tak i pro letní biatlon.  
Pravidla musí být použita pro všechny závody započítávané do soutěže 
ČP. Pro náborové a propagační závody může organizátor pravidla 
upravit (např. délky tratí a způsob střelby), tyto úpravy však musí být 
přesně uvedeny v propozicích těchto závodů.  
Případné změny pravidel schválené výkonným výborem ČSB v období 
mezi jednotlivými vydáními budou zveřejněny před zahájením sezóny v 
příslušných „Pokynech“. 
 
 
 
 
 



PRAVIDLA ČSB PŘÍLOHA E   
 

 

E 2 

1.2 Členění kategorií 
 

Kategorie Biatlon Letní biatlon 
žactvo M11, W11 11 let 10 let 

M12, W12 12 let 11 let 
M13, W13 13 let 12 let 
M14, W14 14 let 13 let 
M15, W15 15 let 14 let 

dorost M16, W16 16 let 15 let 
M19, W19 17 – 19 let 16 – 18 let 

junioři JM, JW 20 – 22 let 19 – 21 let 
senioři M od 23 let od 22 let 

W od 23 let od 22 let 
veteráni M36 od 36 let od 35 let 

M46 od 46 let od 45 let 
W31 od 31 let od 30 let 
W41 od 41 let od 40 let 

 
Pro zařazení do kategorie rozhoduje věk dosažený k 31. prosinci daného 
roku. 
Sportovci veteránských kategorií (M36, M46, W31, W41) mohou podle 
svého uvážení startovat v mladších kategoriích mužů a žen (M, W). 
ČSB vždy vydá na čtyřleté období konkrétní ročníky narození a jim 
odpovídající kategorie. 

1.3 Terče  

1.3.1  

Pro všechny žákovské závody se používají mechanické sklápěcí terče. 
Velikost kruhových otvorů pro střelbu vleže je 15 mm, tolerance otvorů je 
+ - 0,3 mm. Otvory jsou umístěny v panelu o rozměrech 420 - 450 mm x 
105 -130 mm a středy jednotlivých otvorů jsou od okraje desky vzdáleny 
minim. 50 mm a rozteč mezi středy jednotlivých otvorů je 80 - 83 mm.  
Pozn. velikost terčů pro střelbu vstoje je 35 mm, ostatní parametry jsou 
shodné jako u terčů vleže.  
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1.3.2  

Pro nástřel a tréninkovou střelbu se používají papírové terče se stejnými 
parametry, jako mají mechanické terče.  

1.3.3  

Pro všechny žákovské kategorie jsou terče vzdáleny 10 m + - 10 cm od 
vnějšího okraje palebné čáry. Výška středu umístněných terčů pro 
střelbu vleže je 30 cm + - 5 cm.  
Pozn. Pro střelbu vstoje u kategorií D+D je výška terčů 110 cm + - 5 cm 
od hrany palebné čáry.  

1.4 Vzduchovkové zbraně a střelivo  

1.4.1  

Schválené vzduchovkové zbraně pro závody ČSB jsou:  
a. všechny zbraně využívající k výstřelu stlačený vzduch, kde je tlak 

vzduchu dosažen pohybem pístu před každým výstřelem a pohybu 
pístu je dosaženo mechanickou silou střelce.  

b. zbraně využívající zásobník hnacího plynu (stl. vzduch, CO2) 
nabíjené jednotlivě i ze zásobníku dle schváleného seznamu ČSB. 

Šířka popruhů a upínacího řemene nesmí přesáhnout 40 mm.  
Ostatní zbraně jsou zakázány, pokud neprojdou schvalovacím řízením 
před jejich prvním použitím v závodech ČSB. Zbraň ke schválení musí 
být předložena fyzicky, nebo originální technickou dokumentací 
technické komisi. Technická komise jmenuje pro schvalování 
odpovědnou osobu.  Osoba pověřená schvalovacím procesem je pro 
každou sezónu uvedena v příslušných „Pokynech“.  

1.4.2  

Odpor spouště je u zbraní 0,5 kg vyjma jednoranných zbraní. V případě 
nesplnění tohoto ustanovení bude postupováno v souladu s Pravidly.  

1.4.3  

Zbraně musí být vybaveny nosnými řemeny a to jak pro závody 
v biatlonu, tak i v letním biatlonu. Vyjma závodníků v letním biatlonu 
v kategoriích žactva M11, W11.  
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1.4.4  

Pro střelbu je povoleno používat diabolky libovolných značek ráže 4,5 
mm. Potřebný počet kusů střeliva vč. případné rezervy nese závodník s 
sebou, resp. toto může mít upevněno na zbrani. Střelivo pro závod i 
nástřel i trénink si zabezpečuje závodník.  

1.4.5  

Po provedené bezpečnostní prověrce na střelnici při střelbě ze 
vzduchové zbraně je možné ponechat náboje (diabolky) v zásobnících 
umístěných mimo nábojovou komoru anebo v držácích na pažbě. 

1.4.6  

U vzduchových zbraní nebude ustanovení článku 3.1.8 přílohy A (okýnko 
v obalu na zbrani) vyžadováno. 

1.5 Ustanovení pro střelbu  

1.5.1 Nesení zbraně 

a. Závodníci žákovských kategorií a kategorií M16, W16 v biatlonu a 
závodníci všech kategorií v letním biatlonu mají zbraně umístěny ve 
stojanech na střelnici 

b. Závodníci ostatních kategorií v biatlonu nesou zbraň na zádech. 

1.5.2  

Jednu střeleckou položku ve všech žákovských kategoriích a v 
jednotlivých disciplínách tvoří pět nábojů, u štafetového závodu pak plus 
tři rezervní náboje.  
U štafetové střelby u zbraní se zásobníkem se prvních pět ran vystřelí ze 
zásobníku a další tři dobíjené se střílí z jednoranných zásobníků, pokud 
je k tomuto použit pětiranný zásobník musí se po vystřelení jedné rány 
vždy vyjmout ze zbraně. U jednoranných zbraní se na tři dobíjené rány 
můžou použít diabolky připevněné na pažbě.  

1.5.3  

Uložení zbraní ve stojanech na střelnici musí být řešeno tak, aby všichni 
startující měli k vyjmutí zbraně ze stojanu před střelbou a jejímu 
zpětnému uložení do stojanu po provedené střelbě stejné podmínky.  



PRAVIDLA ČSB PŘÍLOHA E   
 

 

E 5 

Jestli to prostorové podmínky dovolí, jsou stojany orientovány kolmo k 
palebné čáře a závodník probíhá trať za stojany. Po odebrání zbraně 
přejde přímo k terči a zpravidla střílí ze stavu před kterým stojan stojí 
(doporučeno stejné číslo stojanu a stavu). 

1.5.4  

Za ukončení střelecké položky je považováno opuštění podložky na 
střeleckém stanovišti. Toto pravidlo neplatí pro případ poruchy terčového 
zařízení nebo pokynu daného rozhodčím. 

1.6 Tresty 
Tresty za porušení pravidel jsou uvedeny v kapitole 11 Pravidel IBU. U 
všech žákovských kategoriích se tyto tresty formou časové přirážky 
snižují na polovinu, t.j. 1 minutu a 30 vteřin.  
 
Kromě těchto trestů jsou při závodech ČSB  použity následující tresty: 
- Za shození cizí zbraně ve stojanu při vyjímaní a ukládání vlastní 

zbraně je závodník potrestán za každý případ časovou přirážkou 
30s., v kategoriích žactva, 1 min., v ostatních kategoriích,  případně 
diskvalifikací, podle závažnosti provinění.  

- Za odložení zbraně do nesprávného místa ve stojanu po střelbě je 
závodník potrestán za každý případ časovou přirážkou 30 s. v 
kategoriích žactva a 1 min. v ostatních kategoriích. 

- Za každý případ porušení ustanovení 2.1.5 je potrestán závodník 
časovou přirážkou 30 s. v kategoriích žactva a 1 min. v kategoriích 
dorostu. 

- Ustanovení trestu 11.6.j Pravidel pro kategorie, které mají uloženu 
zbraň ve stojanu na střelnici, se vztahuje na část závodu od 
odebrání zbraně ze stojanu po uložení zbraně do stojanu. 

1.7 Ustanovení o reklamě 
Ustanovení o reklamě uvedené v pravidlech IBU nebudou na soutěžích 
ČP uplatňována. 
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2 BIATLON 

2.1 Specifikace závodů 

2.1.1  

Žákovské závody ve všech kategoriích se provádí oběma základními 
běžeckými technikami - klasickou a volnou. Druh běžecké techniky v 
konkrétních závodech - disciplínách je stanoven v jejich propozicích a u 
závodů ČP již přímo v „Pokynech“ pro příslušnou závodní sezónu.  

2.1.2  

Porušení ustanovení o použití klasické běžecké techniky se trestá 
diskvalifikací sportovce. Použití klasické běžecké techniky v závodě se 
stanovenou volnou technikou je možné.  

2.1.3  

V závodech se stanovenou klasickou technikou běhu není odšlápnutí při 
změně směru tratě považováno za porušení ustanovení o uplatňování 
klasické běžecké techniky.  

2.1.4 Štafetový závod  

Samostatné štafetové závody ve veteránských kategoriích se 
nepořádají. Sportovci těchto kategorií startují ve společných kategoriích 
„muži“ nebo „ženy“.   

2.1.5 Postup při odebrání a uložení zbraně do stojanu  

Závodníci žákovských kategorií a dorosteneckých kategorií M16, W16 
absolvují trať beze zbraně, kterou mají uloženou před střelnicí ve 
stojanu. Při dojezdu ke stojanům se zbraněmi zajíždí sportovec k místu, 
kde má uloženu svoji zbraň. Po zastavení odkládá obě hole do stojanů, 
vyzvedne svoji zbraň ze stojanu a provede nasazení pušky na záda za 
použití dvou nosných řemenů. Jiný způsob přenosu zbraně není 
povolen. Po nasazení zbraně na záda, uchopí obě své hole a odjíždí na 
střelecké stanoviště.  
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2.1.6 Stíhací závod s pevnými startovními intervaly 

Tento závod probíhá na tratích a s počtem střeleckých položek podle 
pravidel pro disciplínu stíhací závod. Startovní pořadí je dáno výsledkem 
předchozího závodu. Startovní interval je 5 s. V případě startu 
závodníků, kteří nejsou umístěni ve výsledkové listině předchozího 
závodu, jsou tito závodníci zařazeni na konec startovní listiny a startují 
10s za posledním kvalifikovaným závodníkem všichni společně. Do 
soutěže jednotlivců i družstev se započítávají body na základě výsledků 
stíhacího závodu. 

2.1.7 Závod v biatlonkrosu 

Jedná se o závod lyžařské obratnosti se střelbou. Délka tratě by neměla 
přesáhnout délku tratě sprintu, trať obsahuje překážky prověřující 
lyžařské dovednosti, podjezdy, slalom, přejezdy, skoky, jízda po jedné 
noze, jízda pozpátku apod. Nesplnění překážky je penalizováno 
odpovídající přirážkou podle délky a časové náročnosti tratí. Střelba je 
prováděna v poloze vleže. Za každý nesestřelený terč absolvuje 
závodník prodloužení trati o cca 20 m. Závod se započítává do 
hodnocení soutěže jednotlivců i družstev. Může proběhnout vícekolově 
na různých okruzích. 
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2.2 Délka tratí, střelba, přirážky 
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3 LETNÍ BIATLON (KROS) 

3.1 Postup při odebrání a uložení zbraně do stojanu 

3.1.1  

Závodníci žákovských kategorií M11, W11 doběhnou ke stojanům k 
místu uložení své zbraně. Po zastavení uchopí svou zbraň do ruky a 
nese ji hlavní vzhůru na střelecké stanoviště. 
Po ukončení střelecké položky opět uchopí zbraň do polohy hlavní 
vzhůru a to před opuštěním střelecké podložky. Po doběhnutí ze 
střeleckého stanoviště ke stojanům se zbraněmi provádí zpětné uložení 
zbraně do stojanu v klidovém postavení.  

3.1.2  

Závodníci všech kategorií mimo kategorie žactva M11, W11 absolvují 
trať beze zbraně, kterou mají uloženou na střelnici ve stojanu. Závodník 
doběhne ke stojanům se zbraněmi k místu, kde má uloženu svoji zbraň. 
Po zastavení vyzvedne svoji zbraň ze stojanu a provede nasazení pušky 
na záda za použití dvou nosných řemenů. Jiný způsob přenosu zbraně 
není povolen. Po nasazení zbraně na záda pokračuje na střelecké 
stanoviště.  
Po dokončení střelby nasadí v klidové poloze zbraň na záda. Po 
doběhnutí ze střeleckého stanoviště ke stojanům se zbraněmi provádí 
zpětné uložení zbraně do stojanu v klidovém postavení.  

3.2 Sprint 
Při závodech ve sprintu může být střelba prováděna jako při ŠZ (3 
náhradní náboje nabíjené jednotlivě). Start může být organizován jako 
skupinový či hromadný.  

3.3 Štafetový závod  
Samostatné štafetové závody se ve veteránských kategoriích v letním 
biatlonu nepořádají. Sportovci těchto kategorií startují ve společných 
kategoriích „muži“ nebo „ženy“.  
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3.4 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 podle doběhu na 
střelnici postupně od 1. stavu k poslednímu. 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, 
případně redukovaným žebříčkem (pouze výsledky celostátních závodů). 
A to tak, že první závodník startuje na stavu č 1 až do naplnění všech 
stavů. V případě dalších rozběhů jsou závodníci řazeni na stavy od 
nejvyššího čísla k nejnižšímu a to tak, že nejvyšší číslo je na 
nejvzdálenějším stavu.  
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3.5 Délka tratí, střelba, přirážky 
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SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR – ČP 

OBSAH 

1	 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	
2	 HODNOCENÍ	
3	 TITULY, CENY	
4	 MISTROVSTVÍ ČR - MČR	
5	 USTANOVENÍ PRO POŘADATELSTVÍ A ORG. ZÁVODU ČP	
 

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1  Charakteristika 
Soutěž o Český pohár - ČP  je celosezónní soutěž jednotlivců a 
sportovních družstev, prováděná samostatně v biatlonu - ČPB a letním 
biatlonu - ČPLB. Uskutečňuje se ve všech věkových kategoriích ve 
smyslu pravidel. Jejím obsahem jsou stanovené závody ve třech 
výkonnostních úrovních: krajské (regionální), celostátní a Mistrovství ČR. 
Výkony dosažené na jednotlivých úrovních mají rozdílné bodové 
hodnocení dosaženého výkonu. Všechny závody, zařazené do programu 
ČP  se uskutečňují podle platných „Pravidel biatlonu“ a jejich případných 
úprav a doplňků. Vlastní obsah (= zařazené závody - disciplíny, 
kategorie) a organizační zabezpečení celé soutěže, samostatně pro 
každou sezónu, je zveřejňován každoročně v „Pokynech pro ČPB resp. 
ČPLB“. 

1.2 Poslání 
Úkolem ČPB a ČPLB je vytvářet kvalitní podmínky pro sportovní vyžití 
členů ČSB, celosezónní sledování a ověřování sportovní výkonnosti 
jednotlivých sportovců, sportovních družstev a klubů, napomáhat 
vyhledávání talentovaných sportovců. V závodech ČP je možno splnit 
technické limity pro zařazení sportovců do jednotlivých stupňů sportovní 
klasifikace. 
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1.3 Členění 
Soutěže Českého poháru se uskutečňují jako: 

a. soutěž jednotlivců v jednotlivých dílčích věkových kategoriích, 
b. soutěž pětičlenných sportovních družstev klubu v jednotlivých 

základních kategoriích:  
- kategorie žáků  
- kategorie dorostu + junioři 
- kategorie dospělých, 

1.4 Vyhlašovatel soutěže, její řízení a vyhodnocování 
Vyhlašovatelem soutěží ČP je výbor ČSB. Řízení soutěží ČP 
zabezpečuje sportovně technická komise výboru ČSB, Výbor ČSB 
pověřuje k  zajištění evidence, zpracování výsledků a vyhodnocení 
soutěží výpočetní skupinu. Výpočetní skupina eviduje základní kmen 
účastníků, sportovní družstva a kluby, soutěž průběžně sleduje a 
vyhodnocuje, stanoveným způsobem zveřejňuje dosažené výsledky a 
informuje sekretariát ČSB. Souhrnné vyhodnocení průběhu jednotlivých 
soutěží ČP provádí sportovně technická komise. 

1.5 Účast 
Podmínky pro start v jednotlivých stupních závodů ČP (regionální-
celostátní-mistrovství ČR) jsou stanovovány každoročně, samostatně 
pro biatlon a letní biatlon a zveřejňovány ve vydávaných „Pokynech“. 

1.6 Přihlášky a prezence 

1.6.1  

Základní přihlášku do komplexu soutěží ČP v jednotlivých formách 
biatlonu, podávají kluby formou a v termínu stanoveném v příslušných 
„Pokynech“. Přihláška je souhrnná pro soutěž jednotlivců i sportovních 
družstev. Provádí se samostatně pro každou sezónu ČP v biatlonu i 
letním biatlonu. Počet sportovců, který klub uvede na přihlášce není 
omezen, ale počet hostujících sportovců na přihlášce může být 
maximálně dva sportovci v jedné základní kategorii (žactvo, dorost, 
dospělí). Sportovce je nutno v přihlášce uvádět po kategoriích, zřetelně 
od sebe oddělených a uvádět u nich všechny požadované údaje, včetně 
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jejich eventuálního zařazení do SCM, ST, TM, SG  DUKLY ap., u 
hostujících také jejich mateřský klub. 

1.6.2  

Přihlášení na jednotlivé závody se uskutečňuje v Centrální evidenci 
biatlonu. Při přihlašování je nutné respektovat termíny stanovené 
v propozicích soutěže. Zpravidla se přihlašování uskutečňuje v pondělí 
před závody do 24:00 hod. Do této přihlášky se všechny údaje uvedou 
tak, aby přihláška pořadateli poskytovala co nejvěrnější obraz o 
skutečně předpokládaném počtu účastnících se závodníků. Pokud 
nebude přihláška zaslána včas nebo v předepsané formě bude účtováno 
dvojnásobné startovné.  

1.6.3 Doklady při prezenci.  

Platný Členský průkaz a Licence závodníka s potvrzenou příslušností ke 
klubu vč. event. povolení hostování, potvrzením o absolvování 
preventivní lékařské prohlídky ne starším jednoho roku. U nečlenů je 
vyžadován osobní doklad totožnosti, potvrzení o absolvované lékařské 
prohlídce ne starším jednoho roku a písemné prohlášení o obeznámení 
se s pravidly biatlonu a bezpečném zacházení se zbraněmi. 
Tyto doklady je nutno předložit při první účasti na republikovém závodě 
ČP. Po jejich kontrole a zaznamenání platnosti lékařské prohlídky do 
kmene závodníků již nemusejí být vyžadovány. 

1.7 „Pokyny“ pro ČP 
Výbor ČSB vydává každoročně samostatné „Pokyny pro soutěž 
Českého poháru v biatlonu a „Pokyny pro soutěž Českého poháru v 
letním biatlonu“ pro příslušnou sezónu a tím také tuto soutěž vyhlašuje. 
V textu pravidel a jiných dokumentů jsou zpravidla uváděny jen jako 
„Pokyny“. Tyto „Pokyny“ jsou oficiálním upřesňujícím dokumentem ČSB 
pro přípravu a provedení jednotlivých soutěží ČP.  
 
Obsahují: 
- eventuální doplňky, úpravy a výjimky z platných pravidel, které 

budou v průběhu soutěže uplatňovány, 
- termín podání přihlášek do soutěže, 
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- jméno stanoveného ředitele soutěží (RD), 
- podmínky pro účast v závodech ČP na jednotlivých úrovních, 
- termínovou listinu závodů, zařazených do komplexu soutěže, 
- u jednotlivých závodů zařazené discipliny vč. stanovené běžecké 

techniky u žákovských kategorií, 
- max. možnou výši startovného, výše startovného u jednotlivých akcí 

bude uvedena v propozicích těchto akcí, 
- případná další nutná návěstí a upozornění. 
 
V „Pokynech“ nejsou uváděny údaje, které jsou obsaženy v pravidlech a 
v přílohách. 
 

2 HODNOCENÍ 

2.1  Všeobecné zásady 
Základem hodnocení všech soutěží ČP je bodové ohodnocení 
dosaženého výkonu (=konečného výsledku) jednotlivce. Výše bodové 
hodnoty jednotlivého výkonu je závislá na kvalitě sportovního výkonu a 
výkonnostním koeficientu závodu, ve kterém byl dosažen. Základní 
bodová hodnota dosaženého výsledku se vypočítává vždy na výsledek 
vítěze každé dílčí věkové kategorie, ve které bylo výkonu dosaženo.  
Na základě stanoveného počtu započitatelných závodů a součtu bodů 
dosažených v nich je zpracován výsledek každého jednotlivce. Velikost 
tohoto součtu stanoví pořadí v soutěži jednotlivců. Součet bodů, 
dosažený stanoveným počtem nejlepších jednotlivců klubu v jednotlivých 
základních věkových kategoriích (žactvo-dorost-dospělí) dává výsledek 
a pořadí družstva. Všechna tato hodnocení jsou prováděna samostatně 
pro soutěž ČP v biatlonu a v letním biatlonu. 

2.2 Soutěž jednotlivců 

2.2.1 Kategorie, věkové výjimky, příslušnost 

a) Soutěž ČP v biatlonu se uskuteční ve všech kategoriích ve smyslu 
Pravidel, kromě kategorií, M11, W11. 

b) Soutěž ČP LB se uskuteční ve všech kategoriích ve smyslu Pravidel,. 
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c) Ostaršení je možné, a to max. o jeden rok v dorosteneckých a 
juniorské kategorii do příslušné vyšší věkové kategorie na základě 
žádosti, předložené do 20.11. v případě biatlonu a 20.3 v případě LB 
předsedovi STK, který rozhodne o žádosti. STK bude o rozhodnutí 
informovat předkladatele žádosti a výpočetní skupinu. U závodníků 
mladších 18 let musí žádost obsahovat souhlas rodičů a vyjádření 
lékaře. Formulář naleznete na www.biatlon.cz. Jestliže je v zájmu 
reprezentace ČR ostaršení o více let, je nutno výše uvedené 
podmínky doplnit vyjádřením příslušného trenéra RD. 
Pro štafetové závody MČR je možné ostaršit jednorázově závodníka, 
splňujícího podmínky startu na MČR bez výše uvedených náležitostí, 
v rámci jakékoliv kategorie žactva a jakékoliv kategorie od M/W 16. 

d) Sportovci veteránských kategorií startují ve své věkové kategorii. 
Pokud chtějí být přeřazeni do mladší věkové seniorské kategorie, 
musí být tato kategorie uvedena v Centrální evidenci členů biatlonu. 
K volbě kategorie musí dojít nejpozději před prvním závodem. 
Sportovec zařazený do nižší věkové kategorie než dle věku si 
nepřenáší VT. 

e) Jestliže se na závodě ČP ve veteránských kategoriích M36, W31 
resp. M46, W41 nesejdou minimálně 3 závodníci, může být jejich 
kategorie sloučena s kategorií M/W, resp. s mladší veteránskou.  

f) Závodníkům se v případě střídavého startu (dle bodu e) započtou 
body v kategorii, v  níž je přihlášen do soutěže ČP. 

g) Jestliže se na regionálních závodech uskuteční závod různých 
kategorií shodného pohlaví na stejných tratích a se stejným počtem 
střeleb, je možno tyto kategorie sloučit pro vyhodnocení tohoto 
závodu. 

h) Sportovci zařazení do SCM, podpory Talentované mládeže a žáci 
sportovních tříd budou mít u příslušnosti uvedenu poznámku „SCM“, 
„TM“, „ST“. 

2.2.2  

V případě účasti zahraničních sportovců na těchto akcích, bude 
vyhlašováno pořadí, jaké v tomto závodě a příslušné kategorii bylo 
dosaženo. Bodová hodnota pro soutěž ČP bude vypočtena z výkonu 
nejlépe umístněného českého sportovce kategorie. Pokud tato situace 
nastane při M ČR, je vyhlášeno pořadí dosažené v závodě a Mistrem ČR 
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je vyhlášen nejlépe umístěný český závodník. Na jeho výkon jsou 
vypočteny body ČP. 

2.2.3  

Soutěž jednotlivců je základem všech soutěží ČP.  Do konečného pořadí 
soutěže jednotlivců ČP v jednotlivých dílčích kategoriích jsou zařazení 
všichni sportovci, kteří byli klasifikování a hodnoceni alespoň v jednom 
závodě, zařazeném do soutěže ČP. 
Závody ČP jsou otevřeny i nečlenům ČSB, avšak bez nároku na 
hodnocení  v soutěži ČP. 

2.2.4 Zjištěný doping sportovce. 

Při zjištěném dopingu sportovce rozhodne výbor ČSB o potrestání 
provinivšího se sportovce přesně podle Směrnice čl. 9 “Automatické 
anulování výsledků jednotlivce“ a čl. 10 „Postih pro jednotlivce“, 
disciplinárního řádu ČSB a stanov ČSB. Tento postih se promítne i do 
soutěže sportovních družstev tak, jako by sportovec nestartoval. 
Proti rozhodnutí má sportovec právo odvolání a dovolání dle čl. 13 
Směrnice.  

2.2.5  

Výsledky, dosažené jednotlivými sportovci jsou převáděny na bodovou 
hodnotu. Její výše je ovlivněna procentním vyjádřením výkonu daného 
sportovce vzhledem k výkonu vítěze příslušné kategorie v disciplině a 
stanoveným výkonnostním koeficientem - VK. Pro výpočet konkrétního 
výsledku jednotlivce použijeme následující vzorec:   
  
Body závodníka  = 2 x čas vítěze – čas závodníka x 100 x VK 
 čas vítěze  
   
Čas vítěze v každé disciplíně a kategorií má tedy hodnotu 100 x VK. 
Body dalších sportovců závisí na jejich časové ztrátě vzhledem k času 
vítěze. 

2.2.6  

Výkonnostní koeficienty - VK jsou stanoveny pro jednotlivé závody podle 
jejich výkonnostní úrovně a mají orientačně následující hodnotu: 
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a) mistrovství ČR: 1,0 
b) celostátní závody:  1,0, v případě malého počtu účastníků se snižuje, 
c) regionální závody: VK = 0,69 - 0,91 podle počtu účastníků a jejich  

výkonnostní kvality - viz tabulka: 
 

 
VK 

 
Maximum 

bodů 

 
M ČR 

 
Celostátní 
závody * 

Regionální závody 

Počet startujících 

    4 a více 
 

2-3 
     minimálně s 

1,0 100 vítěz    

1,0 100  vítěz   

0,91 91   1x I.VT  

0,87 87   1x II.VT 1x I.VT 

0,83 83   1x III.VT 1x II.VT 

0,78 78   bez VT 1x III.VT 

0,74 74    bez VT 

0,69 69     

klasifikován     

* Pokud v celostátním závodě nebudou klasifikováni nejméně tři 
sportovci, bude jejich bodové hodnocení provedeno podle tabulky pro 
regionální závody. 

2.2.7  

Do konečného hodnocení se započítávají výsledky dosažené ve 
stanovených závodech v době od prvního závodu sezony v termínové 
listině do konání posledního celostátního závodu ČP v příslušné 
kategorii.  

2.2.8  

Počet započítaných výsledků do konečného hodnocení soutěže 
jednotlivců se vypočítává z počtu celostátních individuálních závodů ČP 
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včetně M ČR v dané sezóně. V konečném hodnocení je započteno 50% 
z počtu uskutečněných závodů plus 1.  
 

2.2.9  

V případě, že v době konání některé celostátní soutěže nebo M ČR  jsou 
někteří sportovci pověřeni státní reprezentaci, mohou se jim započíst do 
konečného bodového součtu body za výsledky, kterých dosáhli v těchto 
reprezentačních závodech a to tak, že bodová hodnota se vypočítává z 
výkonu nejúspěšnějšího českého reprezentanta. Reprezentant, 
nestartující při ZOH, MS, ME a SP z důvodů stanovené kvóty 
startujících, získává stejný počet bodů jako poslední bodující český 
reprezentant. Týká se kategorií seniorů, juniorů a dorostu. 

2.3 Soutěž družstev 

2.3.1  

Družstva se vytvářejí v rámci klubů ze sportovců stejné základní věkové 
kategorie (žactvo, dorost + junioři, dospělí). Do výsledku družstva se v 
každém závodě započítávají bodové hodnoty pěti nejlépe bodově 
hodnocených sportovců v soutěži jednotlivců příslušných kategorií. V 
soutěži dospělých, kam jsou započítávány kategorie M, M36, M46 W, 
W31, W41, se do výsledku započítávají maximálně 2 závodníci 
veteránské kategorie. 
V letním biatlonu – pro výpočet bodů do soutěže kategorie dospělých se 
použijí přepočítané výsledky pro sloučenou kategorii seniorů a veteránů. 
Do soutěže družstev se započítávají bodové hodnoty, získané na 
celostátních závodech a na mistrovství ČR a na mezinárodních 
závodech v kategoriích dorostu a juniorů.  
 

2.3.2  

Do konečného bodového výsledku družstev je započítáván plný počet 
započitatelných závodů mínus jeden. 
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3 TITULY, CENY 

3.1  
Vítěz soutěže jednotlivců ČP v jednotlivých dílčích kategoriích získává 
titul „Vítěz Českého poháru v biatlonu, resp. letním biatlonu“ s uvedením 
roku a kategorie, diplom nebo malý pohár. 

3.2  
Vítěz soutěže družstev ČP v jednotlivých základních kategoriích získává 
titul „Vítěz Českého poháru v biatlonu, resp. letním biatlonu“, s uvedením 
roku a kategorie (žactvo-dorost+junioři-dospělí), diplom a malý pohár. 

3.3  
Pokud budou v příslušné závodní sezóně udělována případná další 
ocenění, bude toto zveřejněno v „Pokynech“.  

3.4  
Vyhlášení konečných výsledků jednotlivých soutěží Českého poháru se 
zpravidla uskutečňuje v rámci posledního závodu soutěže nebo při jiné 
slavnostní příležitosti. 

4 MISTROVSTVÍ ČR - MČR   

4.1 Všeobecně 
Mistrovství ČR je nedílnou součástí soutěží ČP, od ostatních závodů ČP 
se liší následujícím: 

4.2 Účast, kategorie 
Mistrovství ČR mají právo se zúčastnit sportovci, řádní členové ČSB, 
splňující některé kvalifikační kritérium uvedené v „Pokynech“. 

4.3  
Účast zahraničních sportovců na MČR je řešena článkem 2.2.2 této 
přílohy. 
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4.4 Ustanovení pro štafetový závod  
Ve štafetovém závodě startují klubové štafety, které mohou být doplněny 
max. o jednoho člena s jinou klubovou příslušností. Jiné složení štafet 
ani štafety mimo soutěž nejsou povoleny. Počet štafet může být omezen 
na jednu klubovou štafetu. 

4.5 Vyhlášení „Mistrů ČR“  
Mistři ČR budou vyhlášení ve všech dílčích věkových kategoriích a 
disciplínách, zařazených do programu M ČR, pokud v nich startovalo 
nejméně pět českých sportovců nebo tři štafety. 

5 USTANOVENÍ PRO POŘADATELSTVÍ A 
ORGANIZACI ZÁVODU ČP 

5.1  
Pořadatelem všech soutěží ČP je Český svaz biatlonu. Technické 
provedení akce zabezpečují pověřené kluby biatlonu. Termínová listina u 
závodů, zařazených v příslušném roce do komplexu soutěží ČP je 
uveřejněna v Centrální evidenci biatlonu.  

5.2  
Kluby mající zájem a podmínky pro uspořádání závodu a jeho zařazení 
do komplexu některé soutěže ČP, předloží svou žádost: 

a. pro pořadatelství M ČR a celostátních závodů: 
- v biatlonu do 30. května, 
- v letním biatlonu do 30. června, vždy na sekretariát ČSB, 
b. pro pořadatelství regionálních závodů: 
- v biatlonu do 15. listopadu, 
- v letním biatlonu 15. března, řídícímu soutěže. 

5.3  
Žádosti o pořadatelství akcí musí obsahovat: termín, místo a název 
akce, předpokládané disciplíny a kategorie, jméno a adresu 
organizátora, u kterého bude možno získat další informace. U 
regionálních akcí dále jméno technického delegáta (po jeho souhlasu s 
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účasti) a druh zbraně, pokud i kategorie dorostu a dospělých by měla 
soutěžit se vzduchovkou. 
Technický delegát nesmí být členem pořádajícího klubu.  

5.3.1  

V případě odvolání některého závodu musí být o této skutečnosti 
podána informace přihlášeným klubům, řediteli soutěží (RD) a na 
sekretariát ČSB nejpozději tři dny před konáním, a to telefonicky, nebo 
elektronickou poštou na adresu uvedenou v přihlášce. Při změně místa 
konání musí být tato informace sdělena přihlášeným klubům, řediteli 
soutěží a na sekretariát ČSB pět dnů před jejím konáním. Změna 
termínu, stejně jako odvolání či změna místa konání akce bude rovněž 
zveřejněna na internetové stránce ČSB. 

5.4  
Pořadatelé jednotlivých závodů ČP - celostátních i regionálních jsou 
povinni do 48 hod. po jejich ukončeni dodat výsledky závodů v 
elektronické podobě výpočetní skupině.  
Všechny závody je nutno počítat prostřednictvím centrálně 
distribuovaného programu na výpočet výsledků.  
Pořadatel regionálních závodů je povinen pro výpočet použít aktuální 
kmen závodníků. 
Na adrese http://www.biatlon.cz/dataobl/ je update programu a aktuální 
kmen závodníků.  
Informace na telefonu osoby pověřené v „Pokynech“. 

5.4.1  

V případě nedodržení podmínek uvedených v bodě 5.4 a nepředložení 
vyúčtování akce ve stanoveném termínu, nebude pořadateli akce 
vyplacen výborem ČSB stanovený finanční příspěvek za uspořádání 
akce a v následující sezóně nebude tento závod zařazen do seriálu 
soutěží ČP.  

5.5  
Termínová listina závodů ČP, případná změna místa nebo termínu jejich 
konání, jednotlivé výsledky, průběžné žebříčky ČP jednotlivců a družstev 
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budou zveřejňovány na Internetové stránce ČSB „www.biatlon.cz“, která 
bude týdně obměňována a doplňována. 

5.5.1  

Všechny propozice Regionálních závodů, Českých pohárů a Mistrovství 
budou zveřejňovány na internetové stránce ČSB: www.biatlon.cz 
Propozice regionálních závodů ČP schvalují techničtí delegáti těchto 
závodů, jejichž seznam je zveřejněn na www.biatlon.cz. Propozice musí 
být doručeny TD ke schválení nejpozději 4 týdny před konáním akce. 
Pořadatelé jednotlivých regionálních závodů ČP musí schválené 
propozice zaslat rovněž na e-mail: poctari@biatlon.cz ke zveřejnění na 
internetové stránce ČSB, a to nejpozději 3 týdny před konáním akce. 
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1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1  
Sportovní klasifikace biatlonu je soubor výkonnostních podmínek 
hodnotících sportovní výkonnost sportovců v individuálních disciplínách 
biatlonu a letního biatlonu. Je využívána k vyhodnocování, řízení a 
motivování sportovní činnosti.   

1.2  
Úroveň sportovní výkonnosti je hodnocena zařazením sportovců do 
klasifikačních výkonnostních tříd - VT. Do výkonnostních tříd se 
sportovci zařazuji samostatně pro biatlon a letní biatlon. Stanovené 
podmínky platí souhrnně pro biatlon i letní biatlon. 

1.3  
Vyhlašovatelem Sportovní klasifikace v biatlonu je výbor Českého svazu 
biatlonu 
 
 

2 PODMÍNKY  PRO  ZAŘAZENÍ  DO  VYKONNOSTNÍCH  
TŘÍD 

2.1  
Na základě prokázané výkonnosti jsou sportovci zařazování do: 
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a. mistrovské výkonnostní třídy – MVT (mimo žákovské kategorie) 
b. I. výkonnostní třídy - I.VT (všechny kategorie) 
c. II. výkonnostní třídy - II.VT (všechny kategorie) 
d. III. výkonnostní třídy - III.VT (všechny kategorie) 

2.2  
Platnost zařazení do výkonnostní třídy je časově omezena - platí od data 
splnění stanoveného výkonu do konce následující závodní sezóny. Pro 
znovu zařazení (obnovení) do VT musí sportovec dosáhnout opět 
stanoveného výkonu. 

2.3  
Sportovci se zařazují vždy do nejvyššího stupně VT, ve které splnili 
stanovený výkon, bez rozdílu disciplíny, ve které byl výkon dosažen. Při 
přechodu do vyšší věkové kategorie se zařazení do VT nemění. 

2.4  
Pro zařazení do jednotlivých stupňů VT je nutno dosáhnout některý ze 
stanovených výkonů. 

2.4.1  

Mistrovská výkonnostní třída – MVT 
a. být pověřen reprezentaci ČR na Zimních olympijských hrách nebo 

na Mistrovství světa a Světovém poháru, 
b. zvítězit v některé individuální disciplíně na Mistrovství ČR, 
c. zvítězit nebo v konečném pořadí soutěže jednotlivců ČP 

(celostátním žebříčku) dosáhnout minimálně 95% z možných 
dosažitelných bodů. 

2.4.2  

I. Výkonnostní třída - I.VT 
a. vítěz celostátního závodu ČP 
b. dosáhnout maximálně o 10% horšího výsledného času než vítěz 

kategorie v některé individuální disciplíně Mistrovství ČR nebo 
celostátního závodu ČP, 

2.4.3  

II. Výkonnostní třída - II.VT 
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a. dosáhnout o 20% horšího výsledného času než vítěz kategorie v 
některé individuální disciplíně Mistrovství ČR  

b. v některé individuální disciplíně získat 80 bodů v závodě ČP, 

2.4.4  

III. Výkonnostní třída - III.VT 
a. dosáhnout o 30% horšího výsledného času než vítěz kategorie v 

některé individuální disciplíně Mistrovství ČR  
b. v některé individuální disciplíně získat 70 bodů v závodě ČP, 

2.5  
Výkonnostní podmínky pro zařazení do výkonnostní třídy za individuální 
výkon lze splnit jen v závodech, uvedených v celostátním sportovním 
kalendáři ČSB v biatlonu nebo letním biatlonu za předpokladu, že v 
dotyčné kategorií a disciplíně byli klasifikováni nejméně tři sportovci. 

2.6  
V případě těhotenství může být na základě žádosti sportovkyně platnost 
příslušné VT prodloužena, avšak nejdéle o 1 rok. 

3 EVIDENCE  A  POTVRZOVÁNÍ  ZAŘAZENÍ  DO  VT 
Centrální evidence sportovců, zařazených do jednotlivých výkonnostních 
tříd je vedena v Centrální evidenci ČSB.  
 


