
                                 
 

RAZPIS 

 

TEKMOVANJA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO V BIATLONU 
(odrasle kategorije - MK puška- šprint in skupinski štart) 

(otroške kategorije- zračna puška- šprint) 

 
Organizator: Tekaški smučarski klub Triglav Kranj, SZS – Zbor za biatlon 
Vodja tekmovanja: Igor Pogačnik 
 
Tehnični delegat:    Rafael Zabukovec (šprint – MK in ZRAČNA PUŠKA  10.09.2022) 
                                  Rafael Zabukovec (skupinski štart - MK  11.09.2022) 

 
 

KRAJ TEKMOVANJA: Športni center Pokljuka (Rudno polje) 
 

ČAS TEKMOVANJA:  
Sobota, 10.09.2022, ob 10.00 uri ( sprint- MK in ZRAČNA PUŠKA) 

  Nedelja, 11.09.2022, ob 10,00 uri ( skupinski štart - MK ) 
 

TEKMOVALNE KATEGORIJE IN PROGE: 
 

Sobota, 10.09.2022 
 
ŠPRINT MK: 
 
Člani, članice – letnik 2000 in starejši 
mlajši člani, mlajše članice – letnik 2001, 2002, 2003 
starejši mladinci, starejše mladinke – letnik 2004, 2005 
mlajši mladinci, mlajše mladinke – letnik 2006, 2007 
 
ŠPRINT - ZP: 
starejši dečki, starejše deklice - letnik 2008, 2009 
mlajši dečki, mlajše deklice - letnik 2010, 2011, 2012 
 
 

DOLŽINA PROGE, NAČIN STRELJANJA IN KAZENSKI KROG: 

 
člani, mlajši član – 10,0 km (5 x 2,0 km), streljanje: L,S, kazenski krog 150 m; 1 
in 4 krog mimohod brez streljanja  

 
starejši mladinci, mlajši mladinci – 8,0 km ( 4 x 2,0 km), streljanje: L,S, kazenski 
krog 150 m ; 1 krog mimohod brez streljanja 

 
članice, mlajše članice, starejše mladinke, mlajše mladinke – 6,0 km (3 x 2,0 
km) streljanje: L,S – kazenski krog 150 m  

 
starejši dečki, starejše deklice – 4,5 km ( 3 x 1,5 km), streljanje L,S – kazenski 
krog 75 m 

 
mlajši dečki, mlajše deklice – 3,0 km ( 3 x 1,0 km), streljanje L,L ( naslon) – 
kazenski krog 75 m 
 
NASTRELITEV: MK puška od 09,00 do 09,50 ure. 
                           Zračna puška: od 09 do 10,30 ure 



 

Nedelja, 11.09.2022 
 
SKUPINSKI ŠTART – MK 
 
Člani, članice – letnik 2000 in starejši 
mlajši člani, mlajše članice – letnik 2001, 2002, 2003 
starejši mladinci, starejše mladinke – letnik 2004, 2005 
mlajši mladinci, mlajše mladinke – letnik 2006, 2007 
 

DOLŽINA PROGE, NAČIN STRELJANJA IN KAZENSKI KROG: 

člani, mlajši člani, – 14,0 km (7 x 2,0 km), streljanje: L,L,S,S - kazenski krog 150 
m ; 1 in 6 krog je mimohod brez streljanja 

 
starejši mladinci, mlajši mladinci – 10,0 km (5 x 2,0 km), streljanje: L,L,S,S - 
kazenski krog 150 m  

 
članice, mlajše članice, starejše mladinke, mlajše mladinke – 10,0 km (5 x 2,0  
km) streljanje: L,L,S,S – kazenski krog 150 m  
 
 
NASTRELITEV:  
MK puška od 9.00 do 9.50 ure,  
 
 
NAČINA STARTA: 
Odrasle kategorije: Šprint: posamično – štartni interval 30 sekund 

                                   Skupinski štart:  
Otroške kategorije:  Šprint: posamično – štartni interval 30 sekund 

 
 

POGOJI: tekmuje se po pravilih IBU in Pravilniku tekmovanj zbora za biatlon pri SZS. Pravico nastopa imajo 
vsi člani SZS. Tekmovalci, ki niso člani SZS nimajo pravice do starta, razen tekmovalci drugih držav.  
 
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, organizator ne prevzema odgovornosti ob morebitnih 
poškodbah tekmovalcev pred, med in po tekmovanju, in tekmujejo na stroške kluba, ki jih prijavi. Obvezna je 
uporaba zaščitne čelade. 

 
PRIJAVE: pošljite do četrtka, 08.09.2022, do 20.00 ure, na e-naslov: tsk.triglav@gmail.com  
Prijavo tekmovalcev in ostalih spremljevalcev obvezno pošljite na za to priloženih obrazcih ( PRIJAVA NA 
TEKMOVANJE;   za vsak dan posebej). 

 

ŠTARTNINA: za tekmovalce, ki so člani SZS krije SZS - Zbor za biatlon. Kavcija za prevzete štartne 
številke znaša za posamezni klub 20 EUR. 

 

PRITOŽBE: se vložijo pisno vodji tekmovanja v roku 15 minut po objavi neuradnih rezultatov. Kavcija za 

posamezno pritožbo znaša 50 EUR. 
 

RAZGLASITEV:  
SOBOTA: predvidoma 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj 

 
NEDELJA: predvidoma 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj  

 
 

PRIZNANJA: prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 
 

INFORMACIJE: Igor Pogačnik, 041/790-194  

  
Vljudno vabljeni! 

Tekaški smučarski klub Triglav Kranj 
predsednik kluba 
Srečo Barbič 

 
 

Kranj, 30.08.2022 

mailto:tsk.triglav@gmail.com


 


