
                           
   
 

RAZPIS TEKMOVANJA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO V POLETNEM 
BIATLONU 

(odrasle kategorije MK puška - posamično) 
(otroške kategorije zračna puška - posamično) 

 
ORGANIZATOR: SMUČARSKO DRUŠTVO BOHINJ in SZS - ZBOR ZA BIATLON 
VODJA TEKMOVANJA: JANEZ JENSKO 
TEHNIČNI DELEGAT: ANDREJ TROJER 
KRAJ TEKMOVANJA: POKLJUKA, Športni center Triglav Pokljuka, Rudno Polje 
ČAS TEKMOVANJA: nedelja, 16.10.2022 ob 9:00 nastrelitev, štart tekme ob 10:00 uri 

 
 
TEKMOVALNE KATEGORIJE: 
 
- Mlajši dečki, mlajše deklice letnik 2010, 2011, 2012 
- Starejši dečki, starejše deklice letnik 2008, 2009 
- Mlajši mladinci, mlajše mladinke letnik 2006, 2007 
- Starejši mladinci, starejše mladinke letnik 2004, 2005 
- Mlajši člani, mlajše članice letnik 2001, 2002, 2003 
- Člani in članice letnik 2000 in starejši/-e 

 
 

DOLŽINA PROGE IN NAČIN STRELJANJA:  
- Člani in mlajši člani 14 km L,  S,  L,  S pribitek 45 sekund  
- Starejši mladinci in mlajši mladinci 12 km L,  S,  L,  S pribitek 45 sekund 
- Članice in mlajše članice 10 km L,  S,  L,  S pribitek 45 sekund 
- Mladinke in mlajše mladinke 10 km L,  S,  L,  S pribitek 45 sekund 
- Starejši dečki in deklice 6 km L,  S,  L pribitek 30 sekund 
- Mlajši dečki in deklice 4 km L,  L,  L pribitek 30 sekund 

 
NASTRELITEV: Malokalibrsko orožje od 9:00 ure do 9:50 ure, zračno orožje od 9:00  

do 10:30 ure. 
  
NAČIN ŠTARTA: Posamični štart - vse kategorije (štartni interval 30 sekund). Vsi tekmovalci 

tekmujejo na rolkah, ki jih priskrbi SZS - Zbor za biatlon. 
 
POGOJI: 

 
Tekmuje se po pravilih IBU in SZS. Pravico do nastopa imajo člani SZS in 
tekmovalci drugih držav, vendar se njihovi rezultati ne točkujejo, upravičeni pa so 
do osvojenih priznanj in   nagrad na tekmovanju.  Vsi tekmovalci tekmujejo na 
lastno odgovornost in na stroške kluba prijavitelja. Obvezna je uporaba zaščitne 
čelade. 
 

PRIJAVE: Prijave pošljite do četrtka, 13.10.2022 do 24:00 ure na e-naslov: 
prijave.bohinj@gmail.com ,  na za to priloženem obrazcu ( prijava na tekmovanje). 
 
 
 



ŠTARTNINA: Prijavnino za tekmovalce, ki so člani SZS krije SZS - Zbor za biatlon. Prijavnina 
za tekmovalce drugih držav, ki niso člani SZS znaša 10,00 € na prijavljenega 
tekmovalca.  
 
Kavcija za prevzete štartne številke znaša za posamezni klub 20 EUR.  
 

PRITOŽBE: Pritožbe se podajo vodji tekmovanja v pisni obliki s kavcijo 50 EUR in sicer v roku 
15 minut po objavi neuradnih rezultatov.  
 

RAZGLASITEV: Razglasitev predvidoma 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. 
 

PRIZNANJA:   Priznanja prejmejo prvi trije uvrščeni v vsaki tekmovalni kategoriji. 
 

INFORMACIJE: Janez Jensko, tel.: 031 201 082 
 
Bohinjska Bistrica, 09.10.2022  Smučarsko društvo Bohinj 

Organizacijski odbor 
 

 


