PRAVILNIK TEKMOVANJ ZA POKAL ALPINA V BIATLONU IN
DRŽAVNO PRVENSTVO V BIATLONU ZA SEZONO 2019/2020
1. člen
Na tekmovanjih za Pokal Alpina v biatlonu in državno prvenstvo (DP) v biatlonu lahko tekmujejo vsi člani
Smučarske zveze Slovenije (SZS) z veljavno Modro kartico za sezono 2019/2020. Vse tekme se točkujejo
v skladu s točkovnikom. Tekmovalci drugih držav lahko tekmujejo na tekmovanjih Pokala Alpina v
biatlonu in DP, vendar se njihovi rezultati ne točkujejo, upravičeni pa so do osvojenih priznanj in nagrad.
Slovenski tekmovalci prejmejo točke za osvojeno mesto na posameznem tekmovanju v skladu z uradno
razglasitvijo rezultatov tekmovalcev, ki prihajajo iz Republike Slovenije.
2. člen
Na Pokalu Alpina v biatlonu in DP se tekmuje v naslednjih starostnih kategorijah:
-

Ml. dečki, ml. deklice
St. dečki, st. deklice
Mlajši mladinci, ml. mladinke
Starejši mladinci, st. mladinke
Mlajši člani, mlajše članice
Člani, članice

letnik
letnik
letnik
letnik
letnik
letnik

2007, 2008, 2009 (strelja se leže z naslonom)
2005, 2006,
2003, 2004,
2001, 2002,
1998, 1999, 2000,
1997 in starejši

OPOMBA: Tekmovalci in tekmovalke, mlajši od navedenih letnikov, ne smejo nastopati na tekmovanjih
za Pokal Alpina+ in DP.
3. člen
Tekmovalci tekmujejo za matično društvo, na lastno odgovornost in na lastne stroške ali na stroške
kluba, ki jih prijavi. V kolikor je prijavljen tekmovalec, ki nima veljavne Modre kartice za to tekmovalno
sezono, lahko izjemoma v skladu z dovoljenjem tehničnega delegata tekmuje, vendar on in njegov klub
za to tekmovanje ne prejmeta točk, ki štejejo za skupni seštevek pokala Alpina.
4. člen
Tekmovanja se organizirajo v Športnem centru Triglav Pokljuka ali drugi lokaciji s primerno
infrastrukturo. Tekmuje se po pravilih International Biatlon Union (IBU) in SZS. Za vsako tekmovanje je s
strani tekmovalne komisije določen tehnični delegat, ki poda pisno poročilo o izvedbi tekmovanja in sicer
najkasneje v 5 (petih) dneh po izvedbi tekmovanja. Pisno poročilo se pošlje po elektronski pošti na
naslove: SZS, Zbor za biatlon - biathlon@sloski.si;
predsedniku Tekmovalne komisije –
podgornik.miha@gmail.com in na naslov kluba organizatorja.
Izvajalec meritev po elektronski pošti pošlje uradne rezultate tekmovanja najkasneje 1 uro po končanem
tekmovanju predstavniku za odnose z javnostmi, na naslove vseh sodelujočih klubov in na naslov
Tekmovalne komisije.
5. člen
Organizator tekmovanja je dolžan najmanj 7 dni pred izvedbo tekmovanja poslati razpis tekmovanja
vsem društvom, predstavniku za odnose z javnostmi, sredstvom javnega obveščanja, izvajalcu meritev
in Športnemu centru Triglav Pokljuka oziroma predstavniku/-om pristojne lokacije s primerno
infrastrukturo.

6. člen
Prijavnina za posamično tekmovanje za tekmovalce, ki so člani SZS znaša 5,00 € na tekmovalca.
Prijavnina za posamično tekmovanje za tekmovalce drugih držav, ki niso člani SZS znaša 10,00 € na
prijavljenega tekmovalca.
Prijavnino za tekmovalce člane SZS krije SZS – Zbor za biatlon. SZS - Zbor za biatlon bo strošek prijavnin
organizatorjem tekmovanj pokril na način opisan v drugem odstavku ANEKSA ŠT. 1. K PRAVILNIKU
TEKMOVANJ ZA POKAL ALPINA IN DRŽAVNO PRVENSTVO V BIATLONU ZA SEZONO 2019/2020.
7. člen
Na tekmovanju za Pokal Alpina se točkujejo vsi uvrščeni tekmovalci, po točkovniku. V primeru enakega
števila točk odločajo boljše uvrstitve ali več boljših uvrstitev.
Točkovna tabela:
1.
2.
3.
4.
5.

mesto
mesto
mesto
mesto
mesto

20
15
12
9
7

točk
točk
točk
točk
točk

6. mesto
7. mesto
8. mesto
9. mesto
ostali

5 točk
4 točke
3 točke
2 točki
1 točka

V kolikor so v posamezni kategoriji uvrščeni trije tekmovalci ali manj, se jim dodeli polovica točk.
Doseženo mesto tekmovalca brez veljavne modre kartice za to tekmovalno sezono ne vpliva na
točkovanje ostalih tekmovalcev, torej vsak tekmovalec z veljavno Modro kartico prejme točke/-o v skladu
z osvojenim mestom, kot prikazano v tabeli v tem členu.
8. člen
Za določitev najboljšega društva se točkujejo vsa tekmovanja za Pokal Alpina in DP v zimski sezoni in
tekmovanja za Državno prvenstvo v poletni sezoni.
9. člen
Za individualno uvrstitev v skupnem seštevku Pokala Alpina se štejejo vsa izvedena tekmovanja za Pokal
Alpina in DP v zimski sezoni in tekmovanja za DP v poletni sezoni z odbitkom enega tekmovanja, na
katerem je tekmovalec prejel najmanj točk.
10. člen
Prva tri društva v skupnem seštevku točk vseh starostnih kategorij prejmejo pokal in praktično nagrado.
Vsa uvrščena društva prejmejo finančno pomoč glede na delež osvojenih točk, za spodbujanje biatlona
s strani Zbora za biatlon za naslednjo sezono. Višino finančne pomoči Zbor za biatlon določi na seji zbora
ob zaključku sezone.
Osvojene točke tekmovalcev na tekmovanjih za Svetovni pokal, IBU pokal in IBU mladinski pokal se
pomnožijo s koeficientom 0.25 in se prištejejo društvom v skupnem seštevku točk vseh starostnih
kategorij.

11. člen
Organizatorji so dolžni izvesti tekmovanja za Pokal Slovenije v terminu, ki je določen v tekmovalnem
koledarju. Vsako morebitno spremembo posameznega tekmovanja mora organizator izvesti ob soglasju
predsednika tekmovalne komisije za biatlon.
12. člen
Društva so dolžna poslati prijavo organizatorju tekmovanja najkasneje do roka, določenega v razpisu
tekmovanja, na predpisanem obrazcu. V kolikor tekmovalec ni bil pravočasno prijavljen, ne more
nastopiti na tekmovanju.
Organizator tekmovanja je dolžan prijave posredovati izvajalcu meritev najkasneje do 16. ure dan pred
tekmovanjem.
13. člen
Za vsako tekmovanje se določi tekmovalna žirija, ki jo sestavljajo: tehnični delegat (TD) kot predsednik,
vodja tekmovanja in trije voljeni predstavniki na tekmovanju udeleženih društev. Tekmovalna žirija se
izvoli na sestanku vodij ekip ali na dan tekmovanja pred pričetkom nastrelitve.
14. člen
Pritožba na neuradne rezultate se lahko vloži pisno vodji tekmovanja v roku 15 minut po objavi
neuradnih rezultatov, ki se izobesijo pred tekmovalno pisarno po zaključku tekmovanja. Kavcija za
posamezno pritožbo na tekmovanjih za Pokal Slovenije in Državna prvenstva v biatlonu znaša 50 € v
gotovini. V primeru, da je pritožba upravičena, se kavcija vrne vlagatelju, v nasprotnem primeru pa
kavcija ostane organizatorju tekmovanja.
15. člen
Tekmovalna komisija za biatlon vsako leto izdela koledar tekmovanj. Organizatorje tekmovanj in
tehnične delegate izbere najkasneje do 15. novembra za tekočo sezono.
V primeru, da se za organizacijo dvodnevnih tekmovanj v poletni ali zimski sezoni prijavi več društev,
ima kot prvo prednost društvo ki le-tega tekmovanja v preteklih letih še ni organiziralo. V kolikor so
prijavljena društva, ki so v preteklih letih že organizirala to tekmovanje, ima prednost društvo, ki je
izmed prijavljenih tekmovanje organiziralo prej.
16. člen
Za Pokal Alpina v biatlonu in DP se tekmuje v naslednjih disciplinah:
- šprint
- zasledovalno

- vse kategorije
- vse kategorije, razen st. dečkov, ml. dečkov, st. deklic, ml. deklic

-

-

posamično
skupinski start
super posamično
super šprint

vse
vse
vse
vse

kategorije
kategorije, razen st. dečkov, ml. dečkov, st. deklic, ml. deklic
kategorije, razen st. dečkov, ml. dečkov, st. deklic, ml. deklic
kategorije

Dolžina prog in streljanje:
Člani, mlajši člani, starejši mladinci, mlajši mladinci

discipline

streljanje

kazenski krog

•
•

L,S
L,L,S,S

150 m
150 m

šprint 7,5 km
zasledovalno 10 km

•
•
•
•

posamično 12,5 km
skupinski štart 10 km
super posamično 7,5 km
super šprint 5 km

L,S,L,S
L,L,S,S
L,S,L,S
L,L,S,S

45 sek
150 m
15 sek
50 m

Članice, mlajše članice, starejše mladinke, mlajše mladinke

discipline

streljanje

kazenski krog

•
•
•
•
•
•

L,S
L,L,S,S
L,S,L,S
L,L,S,S
L,S,L,S
L,L,S,S

150 m
150 m
45 sek
75 m
15 sek
50 m

discipline

streljanje

kazenski krog

•
•
•

L,S
L,S,L
L,S

75 m
30 sek
50 m

discipline

streljanje

kazenski krog

•
•
•

L,L (naslon) 75 m
L,L,L (naslon) 30 sek
L,L (naslon) 50 m

šprint 6 km
zasledovalno 7,5 km
posamično 10 km
skupinski štart 7,5 km
super posamično 5 km
super šprint 5 km

Starejši dečki, starejše deklice
šprint 4,5 km
posamično 6 km
super šprint 3 km

Mlajši dečki, mlajše deklice
šprint 3 km
posamično 4 km
super šprint 3 km

Dolžine prog, sistem tekmovanja in število streljanj se za posamezno tekmovanje lahko prilagodijo na
željo reprezentančnih trenerjev. Predlog odobri ali zavrne Tekmovalna komisija. V primeru slabega
vremena Tekmovalna žirija odloči o načinu tekmovanja v otroških kategorijah.
17. člen
Organizacija in izvedba biatlonskega tekmovanja z zračno puško:
1. Nastrelitev:
▪ Prvi nastreljujejo st. dečki in st. deklice, ki morajo biti na strelišču ob začetku nastrelitve.
▪ Vsi ostali (ml. dečki, ml. deklice) streljajo po končani nastrelitvi st. dečkov in st. deklic,
korekcije na zračnih puškah ne opravljajo, razen če še niso vse puške nastreljene ali imajo
svoje orožje. Nastrelitev se začne istočasno z nastrelitvijo v starejših kategorijah in traja 1
uro 30 minut.
2. Tekmovanje:
▪ Med tekmovanjem mora biti na strelišču prisoten en trener oz. predstavnik iz vsakega
sodelujočega društva.
▪ Med tekmovanjem so zračne puške na stojalih, vsak tekmovalec vzame puško sam in jo po
končanem streljanju pusti na strelskem mestu.
▪ Če tekmovalčeve zračne puške, s katero je posamezni tekmovalec opravil nastrelitev (st.
dečki in st. deklice) ni na stojalu, vzame tisto, ki je na razpolago izmed pušk, ki so last
biatlona.
▪ Vrstni red štartov:
1. starejši dečki
2. starejše deklice
3. mlajši dečki
4. mlajše deklice

▪

Na vseh tekmovanjih je med štartom st. dečkov in st. deklic ter st. deklic in ml. dečkov
časovni presledek določen po potrebi (glede na število tekmovalcev in števila razpoložljivih
zračnih pušk).
18. člen

Tekmovalna komisija za biatlon predlaga višino povrnjenih stroškov za organizacijo tekmovanja, katero
potrdi Zbor za biatlon pred začetkom zimske tekmovalne sezone.
19. člen
Uradna razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad se predvidoma izvede 30 minut po prihodu
zadnjega tekmovalca v cilj. Prvi trije tekmovalci iz vsake kategorije so se dolžni udeležiti uradne
razglasitve rezultatov, podelitve priznanj in nagrad. Tekmovalci, ki se brez utemeljenega opravičila TDju ne udeležijo uradne razglasitve rezultatov in podelitve priznanj, izgubijo pravico do nagrade in tudi
vseh osvojenih točk.
20. člen
Tekmovalci in tekmovalke slovenske državne biatlonske reprezentance (A, B) morajo na tekmovanjih,
ki jih ureja pravilnik, tekmovati in se pojavljati v uradni reprezentančni opremi (tekmovalni dres, oblačila
za prosti čas, pokrivala, …) ali v klubski tekmovalni opremi, ki mora biti opremljena z logotipi
reprezentančnih pokroviteljev. Pri tem morajo pozicije in velikosti logotipov pokroviteljev ostati enake
kot na reprezentančni opremi.
Tekmovalci in tekmovalke slovenske državne mladinske biatlonske reprezentance lahko tekmujejo v
klubskih dresih, na razglasitvi rezultatov pa morajo biti opremljeni v uradni reprezentančni opremi.
Obseg, število in pozicije logotipov se določi vsako leto posebej pred začetkom zimske sezone glede na
sklenjene sponzorske pogodbe in ob potrditvi Zbora za biatlon (glej Aneks št.1).
21. člen
Mešano štafeto v deški kategoriji sestavljajo: mlajši deček, mlajša deklica starejši deček in starejša
deklica.
22. člen
Za sezono 2019 – 2020 je za izvajanje merjenja časov izbran ŠD Gorje. Cena izvajanja meritev časov
za posamezno tekmo znaša 400 EUR + ddv.
23. člen
Tekmovalna komisija za biatlon lahko spremeni in dopolni pravilnik enkrat letno. Pravilnik tekmovanj
sprejme Zbor za biatlon.
Zbor za biatlon
Tekmovalna komisija

ANEKS ŠT. 1
K PRAVILNIKU TEKMOVANJ ZA POKAL ALPINA IN DRŽAVNO PRVENSTVO V
BIATLONU ZA SEZONO 2019/2020
Nadomestilo za organizacijo tekmovanja
Klub ali društvo, organizator tekmovanja za pokal Alpina, je upravičen do nadomestila stroškov izvedbe
tekmovanja v višini 750 € za organizacijo enega tekmovanja.
Način izplačila je mogoč na naslednji način:
1. Klub izda račun za opravljeno storitev izvedbe tekmovanja v višini 750,00 €
2. Klub izda zahtevek za povračilo stroškov izvedbe tekmovanja v višini 750,00 €, obvezna priloga
k zahtevku so dokazila (računi) za namensko porabo sredstev za dotično tekmovanje
Povračilo stroškov prijavnine
Klub ali društvo organizator tekmovanja za pokal Alpina, je upravičen do povračilo oziroma nadomestila
za prijavnine.
Skupna višina sredstev za povračilo prijavnin je 5.040 € za 12 tekmovanj Za Pokal Alpina in Državno
prvenstvo.
Za izplačilo nadomestila za prijavnine klub ali društvo organizator posameznega tekmovanja izstavi račun
v višini 420,00 €, kjer zaračunava prijavnino za Pokal Alpina ali Državno prvenstvo v biatlonu.
Višina nadomestila 420,00 € je izračunana na podlagi povprečja udeležbe slovenskih tekmovalcih na
tekmovanjih za Pokal Alpina in Državna prvenstva v zadnjih dveh letih (84 tekmovalcev x 5,00 € =420,00
€).
Povračilo stroškov za tehničnega delegata
Tehnični delegat je upravičen do povračila stroškov, ki mu jih izplača klub ali društvo, ki organizira
posamezno tekmovanje:
Dnevnica od 8 do 12 ur:
Kilometrina:

10,68 eur
0,37 eur

Zbor za biatlon
Tekmovalna komisija

