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1 Obecně

1.1 Základní ustanovení

Body neuvedené v těchto pravidlech se řídí soutěžními pravidly a stanovami IOF a IBU. 

1.2 Rozsah platnosti

Tato pravidla platí pro následující druhy závodů orientačního biatlonu:
-  Klasický závod 
-  Sprint 
-  Závod s hromadným startem
-  Štafeta

Klasický závod se skládá z úseku s pevným pořadím kontrol, s volitelným pořadím kontrol  a 
střelby.

Sprint obsahuje trať s volitelným pořadím kontrol a střelbu.

Závod s hromadným startem se běží po trati s volitelným pořadím kontrol doplněné střelbou.

Při závodu štafet se běží trať sprintu.

1.3 Klasifikace

Závodníci (orientační běžci) patří do věkových kategorií uvedených v níže uvedené tabulce dle 
věku dosaženého v kalendářním roce. Ženy mohou závodit v mužských kategoriích.

Věk
Kategorie M/Ž      

16 20 21 35 40 45 50 55 60
-16 X A A
17-20 X A
21-34 X
35-39 A X
40-44 A A X
45-49 A A A X
50-54 A A A A X
55-59 A A A A A X
60-  A A A A A A X

NB
X = Patří do kategorie
A = Může závodit v dané kategorii

1.4 Vybavení

1.4.1 Obecně

Použití dalekohledu jako součást zbraně není dovoleno. 
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1.4.2 Oblečení

Závodník musí být oblečen tak, aby oblečení zakrývalo tělo. Použití trika s krátkými rukávy je 
povoleno. V průběhu celého závodu je dovoleno použít pouze jedno oblečení. 

Startovní číslo musí být v průběhu celého závodu připevněno viditelně tak, aby bylo vidět 
zepředu. 

Pro střelbu platí tato pravidla:
Řemínek může být upevněn pouze v jednom bodě – poutko, knoflík, háček případně něco 
podobného upevněného na  vnější straně ruky nebo pažbě zbraně 

1.4.3 Zbraně

Jsou používány zbraně podobného typu jako při biatlonu. Přesné požadavky na zbraně jsou 
uvedeny v pravidlech pro biatlon.  

1.4.4 Náboje

Může být použita pouze mezinárodně standardizovaná munice 22 pro dlouhé pušky (kalibr 
5.6mm.  Náboje musí být z jednolité hmoty, olověné nebo z podobně měkkého materiálu. 
 Počáteční rychlost střely nesmí překročit 380m/s, měřeno 1m po výstřelu. 

1.4.5 Kontrola zbraní 

Před startem musí závodník umožnit kontrolu zbraně. 

1.5 Anti doping

Vedoucí týmů a závodníci musí jednat v souladu se světovým anti-dopingovým kódem 
vyhlášenou světovou antidopingovou organizací (WADA)  

Každý závodník je povinen, v případě, že je vybrán komisařem WADA podstoupit 
antidopingovou kontrolu. Je-li výsledek pozitivní, závodník je diskvalifikován. 

1.6 Bezpečnost

Organizátor závodu vysvětlí všechna bezpečnostní pravidla závodníkům a podnikne všechny 
nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti všech účastníků. Závodník, který poruší tato pravidla, 
může být diskvalifikován.
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2 Závod klasického biatlonu
Klasický závod je složen ze závodu s pevným pořadím kontrol, s volným pořadím kontrol a 
střelby. Závody by měly proběhnout v uvedeném pořadí a bez přerušení. 
Spolupráce závodníků v průběhu závodu není povolena.

2.1 Střelba

2.1.1 Nástřel

Závodníkům musí být umožněn nástřel na místě konání střelby vleže. 

Nástřel se musí konat v den závodu před jeho započetím. Před započetím nástřelu jsou místa 
na střelnici rozděleny mezi týmy. 

Při nástřelu by měly být použity papírové terče. 

2.1.2 Počet střeleb, střelecké pozice, počet střel a místa střelby. ¨

Střelba je prováděna ve dvou pozicích dle níže uvedené tabulky

Kategorie 1. střelba 2. střelba
Pozice  Počet ran Pozice Počet ran

M/W -16 Vleže      10 Vleže    10
M/W 18 - Vleže      10 Ve stoje  10

Pro střelbu musí být použity terče dle Dodatku 1. Střílí se na vzdálenost  50 m (+/- 3 m).

Na střelnici musí být umístěny praporky pro kontrolu pohybu větru. Praporky musí být umístěny 
ve vzdálenosti 5m a 30m od místa střelby ve výšce terčů. 

2.1.3 Splnění

Střelba následuje po běhu takto:
1) Závodník musí uběhnout nejméně 300 m před první střelbou a mezi první a druhou střelbou 
musí být nejméně 100m. Celková překonaná vzdálenost mezi střelbami nesmí být delší než 
1000m. 

2) Čas pro střelbu není omezen (započítává se do celkového času závodu)

3) Zbraně musí být celou dobu uloženy ve stojanech. Když si závodník vyzvedává zbraň, tato 
musí být nesena v pouzdře nebo na zádech, náboje zvlášť. 
Závěr může být ve dvou polohách:  a) závěr vepředu a úderník prázdný 
                                                            b) otevřený 
Zbraně se nabíjejí před střelbou na stanovišti. 

Platnost od 1.1.2007



International Biathlon Orienteering Federation
Strana 7 (19)

Jediné dva způsoby nošení zbraně na střelnici

4) Nevystřelí-li závodník 10x při každé střelbě, bude diskvalifikován. 

2.1.4 Chyby 

Střelec musí The shooter shall correct functional faults – týkající se zbraně nebo munice – toto 
nedává právo na novou střelbu. Přesto je dovoleno změnit terč který se nesklopil. .

2.1.5 Hodnocení

Trestný čas v 
minutách 
 Vleže Vestoje

Kruh 1  (40mm)      0 0
Kruh 2  (110 mm) 2 0
Střelba mimo kruhy 2 2

Následující body platí pro případ použití papírového terče:
Vyhodnocení musí být uděláno před sejmutím terče.
Vyhodnocení musí být provedeno s použitým kalibrem. 
Uzavřené značení. Terče jsou ukázány závodníkům na konci závodu. 
Dva zásahy jsou většinou počítány za býčí oko. Je-li příliš mnoho zásahů, počítá se nejlepší 
zásah.

Čas střelby (běh + dodatečný čas na střelnici) jsou započítány do celkového času závodníka. 

2.1.6 Penalizace

Jestliže závodník nezachází se zbraní dle pravidel bude mu k celkovému času připočítána 
nejméně jedna minuta.
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2.2 Lokální orientace

2.2.1 Mapa

Mapa musí být obalu chránícím před vlhkem a nalepena na měkké pružné podložce. .

Na mapě musí být označeno místo startu a musí být uveden sever. 

Zadní strana mapy musí obsahovat číslice 1-10 popořadě s místem pro podpis. 

Vzorová mapa se správnými kontrolními body musí  být vystavená v určeném prostoru po 
odstartování všech závodníků. 

Mapy z lokální orientace jsou později vystaveny ke kontrole, ale ne předtím, než všichni 
odstartovali. 

2.2.2 Délky tratí, značení 

Délky traří musí být cca 3 km.

Trať musí být značena oranžovo-bílými pruhy nebo červeno- bílými pruhy a pruhem třetí barvy. 
Pruhy musí být široké alespoň 4,5 cm.

Běžci musí následovat značení a nesmí uhnout od vyznačené trati o více než 5 m. Běžci se po 
trati mohou pohybovat pouze vpřed.

2.2.3 Kontroly a kontrolní stanoviště

Počet kontrol musí být 10. Kontroly musí být umístěny částečně uvnitř a částečně vně trati. 
Rozdělení musí být 5 – 5.

Kontroly uvnitř a vně trati musí být zvoleny podle teréních bodů vyznačených na mapě. Musí být
možné z mapy vyčíst zvolené terénní body.

Kontroly na trati jsou značeny modrým praporkem (nebo jiným odpovídajícím způsobem) 
umístěným ve čtverci, který je označen modrým pruhem v stanovišti.

Pro kontroly vně trati platí, že stanoviště je značen žlutým praporkem ve čtverci, který je 
označen žlutým pruhem a ukazatel směru míří směrem ke kontrole. Ukazatel směru je 
zakončen IOF znakem. Kontroly vně trati musí být značeny vlaječkou orientačního běhu. Když 
není fyzicky nebo legálně možné umístit vlaječkou orientačního běhu na objekt a objekt je jasně
viditelný, není nutné tam vlaječku dávat.

Na každé kontrole musí být k dispozici popisovače a razítka. 

Kontrola vně trati nesmí být umístěna dále než 400 m od stanoviště.
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2.2.4 Splnění

Závodník dostane mapu v okamžiku startu. 

V každém stanovišti, závodníci musí vyznačit polohu razítkem a podpisem na příslušné místo 
na zadní straně mapy. Podpis je učiněn tak, že závodník nakreslí čáru od razítka 
k odpovídajícímu číslu na zadní straně mapy k tomu určeným perem, které je umístěno na 
stanovišti. Závodník nesmí razítko zakroužkovat. Za každé zakroužkované razítko bude 
udělena penalizace 10 minut.

Poté co závodník vstoupí na stanoviště, nesmí jej opustit dříve dokud nedá pero a razítko zpět 
na určené místo.

2.2.5 Vyhodnocení

Každý celý nesprávný mm = přídavek času 1 min. Části mm se nepočítají. Na každé umístění 
se počítá max. 10 mm. 

Oprava měření začíná od symbolu na mapě (značky na mapě), pakliže část terénního objektu 
nebyla vyznačena v popisu kontroly. Když část terénního objektu byl dán, oprava měření začíná
od něho.

Počítají se pouze podepsaná razítka. Chybí-li podepsané razítko, přidává se čas 10 minut na 
příslušnou kontrolu.

Závodníci, kteří poruší pravidla v bodě 2.2.4, a není-li stanoveno jinak, jsou penalizování 
přidáním času 10 minut za každou chybu, kterou udělají. 

Výsledek z umístění orientačních stanovišť (čas běhu + přidaný čas) je zahrnut do celkového 
času závodu.

2.3 Volná orientace

2.3.1 Kontrolní karty a popis kontrol

Kontrolní karty nebo náhradní štítky popis kontrol musí být předám závodníkům dvě (2) minuty 
před startem volné orientace. Když první částí závodu je volná orientace pak předání musí být 
dvě (2) minuty před startem volné orientace.

Po zorientování se v mapě (nebo mapě pro volnou orientaci) dojde k výměně mapy. Závodník 
vrátí svou orientační mapu (nebo mapu pro volnou orientaci) a z boxu si vezme novou mapu 
určenou pro svojí kategorii. Závodník je zodpovědný za to , že si vezme správnou mapu. Szart 
volné orientace je v okamžiku výměny mapy.

Organizátoři mohou do mapy vytisknout kontrolní popisy.

2.3.2 Délky tratí

Kategorie Vítězný čas 
M/W 21 45 - 60 min
M/W 20 40 - 55 min
M/W 35 40 - 55 min 
M/W 40 35 - 50 min
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Kategorie Vítězný čas 
M/W 45 35 - 50 min 
M/W 50 35 - 50 min
M/W 55 30 - 45 min
M/W 60 30 - 40 min
M/W 16 30 - 40 min

Vítězný čas v ženských kategoriích musí být ve spodní části časových intervalů dle výše 
uvedené tabulky.

2.3.3 Nápoje

Na startu orientačního závodu musí být dostupné nápoje a pro delší trati minimálně jedna 
občerstvovací stanice.

2.4 Závěrečné výsledky

Vítězem v každé kategorii se stává ten závodník, který dosáhne nejnižšího součtu časů (součet
časů z běžecké části + dodatečné časy za střelbu + dodatečné časy za orientaci (včetně chyb))

2.5 Změna délky tratí

Je možné zorganizovat závod v klasickém orientačním biatlonu na kratší délku tratě. To musí 
být uvedeno v propozicích.
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3 Závod orientačního biatlonu – sprint 
Závod orientačního biatlonu – sprint se skládá z volné orientace a střelby. Jednotlivé disciplíny 
mohou být provedeny jako střelba v leže - volná orientace – střelba ve stoje. Disciplíny nesmí 
být přerušeny.

Organizátoři mohou změnit pořadí disciplín.

3.1 Střelba

3.1.1 Nástřel

Všichni zúčastnění závodníci musí mít možnost nástřelu dle bodu 2.1.1

3.1.2 Náboje, polohy, počet střel, místo střelby a trestné kolo

Každý závodník musí střílet ve dvou (2) polohách. Nejprve střelba v leže a poté střelba ve stoje.

Každý závodník má pro každou polohu k dispozici pět (5) nábojů k sestřelení pěti (5) terčů.

Všech pět střel musí být vypáleno.

V blízkosti střelnice musí být trestné kolo. Čas potřebný pro zaběhnutí trestného kola musí být 
v rozpětí 30 - 45 vteřin a organizátoři by měli zajistit stejný čas pro ženy i muže.

Označení terčů musí být dle Přílohy 1.

Jinak, viz 2.1.2

3.1.3 Splnění

Když není možné, aby první disciplínou byl orientační běh, závodníci musí běžet min. 300 m 
před první střelbou.

Závodníci jsou zodpovědní za zbraně, munici a ostatní výbavu. Organizátoři zajistí prostor 
pro předávání a uskladnění zbraní během závodu.

Za každý terč, který nebyl sestřelen po pěti (5) střelách, musí střelec běžet jedno (1) trestné 
kolo.

Když střelec nevystřelí všech pět (5) střel v každé poloze, bude diskvalifikován ze závodu.

3.1.4 Jiná pravidla

Jinak platí pravidla individuálního orientačního biatlonu.

Platnost od 1.1.2007



International Biathlon Orienteering Federation
Strana 12 (19)

3.2 Volná orientace

3.2.1 Délka tratí

Ve všech kategoriích musí být délky tratí tak, aby vítězný čas byl 18 - 20 min. 

Případná vzdálenost na střelnici není do délky tratí zahrnuta.
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4 Závod orientačního biatlonu s hromadným startem 
Závod orientačního biatlonu s hromadným startem se skládá z volné orientace a střelby. 
Disciplíny nesmí být přerušeny.

4.1 Střelba

4.1.1 Nástřel

Všichni zúčastnění závodníci musí mít možnost nástřelu dle bodu 2.1.1

4.1.2 Náboje, polohy, počet střel, místo střelby a trestné kolo

Každý závodník musí střílet ve dvou (2) – čtyřech (4) polohách. Nejprve střelba v leže a poté 
střelba ve stoje. Jestliže jsou čtyři střelby, první dvě střelby jsou v leže a třetí a čtvrtá ve stoje.

Každý závodník má pro každou polohu k dispozici deset (10) nábojů k sestřelení deseti (10) 
terčů. Všechny střely musí být vypáleny.

V blízkosti střelnice musí být trestné kolo. Čas potřebný pro zaběhnutí trestného kola musí být 
v rozpětí 50 - 60 vteřin a organizátoři by měli zajistit stejný čas pro ženy i muže. 

Označení terčů musí být dle Přílohy 1.

Jinak, viz 2.1.2

4.1.3 Splnění

Když není možné, aby první disciplínou byl orientační běh, závodníci musí běžet min. 300 m 
před první střelbou.

Závodníci jsou zodpovědní za zbraně, munici a ostatní výbavu. Organizátoři zajistí prostor 
pro předávání a uskladnění zbraní během závodu.

Za každý terč, který nebyl sestřelen, musí střelec běžet jedno (1) trestné kolo.

Když střelec nevystřelí všechny střely v každé poloze, bude diskvalifikován ze závodu.

4.1.4 Jiná pravidla

Jinak platí pravidla individuálního orientačního biatlonu.
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4.2 Volná orientace

4.2.1 Délka tratí

Případná vzdálenost na střelnici není do délky tratí zahrnuta.

Kategorie Vítězný čas 
M/W 21 60 - 80 min
M/W 20 50 - 70 min
M/W 35 50 - 70 min 
M/W 40 45 - 60 min
M/W 45 40 - 55 min 
M/W 50 35 - 50 min
M/W 55 30 - 45 min
M/W 60 30 - 40 min
M/W 16 30 - 40 min

Vítězný čas v ženských kategoriích musí být ve spodní části časových intervalů dle výše 
uvedené tabulky.

Organizátoři by měli usilovat o pět kol orientačního běhu, minimálně však musí být tři. Musí být 
použit systém střídání kontrol. Poslední kolo orientačního běhu musí být shodné pro všechny 
běžce v té samé kategorii.
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5 Závod orientačního biatlonu – štafeta 
Závod orientačního biatlonu - štafeta se skládá ze střelby a volné orientace. Štafeta je složená 
z množství vzdáleností úspěšně dokončených týmem.

Štafetové týmy jsou složené ze tří závodníků, každý z nich dokončí vlastní úsek. Organizátoři 
mohou rozhodnout, je-li to vhodné, o štafetách o dvou závodnících, každá z nich má svůj 
vlastní úsek. Ženská štafeta se skládá ze dvou závodnic. 

Je-li málo registrovaných týmů v kategorii, mají organizátoři právo zkombinovat kategorie.

5.1 Střelba

5.1.1 Nástřel

Všichni zúčastnění závodníci musí mít možnost nástřelu dle bodu 2.1.1

5.1.2 Náboje, polohy, počet střel, místo střelby a trestné kolo

Každý závodník musí střílet ve dvou (2) polohách. Nejprve střelba v leže a poté střelba ve stoje.

Každý závodník má pro každou polohu k dispozici osm (8) nábojů k sestřelení pěti (5) terčů.

V blízkosti střelnice musí být trestné kolo. Čas potřebný pro zaběhnutí trestného kola musí být 
v rozpětí 60 - 90 vteřin a organizátoři by měli zajistit stejný čas pro ženy i muže. 

Označení terčů musí být dle Přílohy 1.

Jinak, viz 2.1.2

5.1.3 Splnění

Start musí být shodný pro všechny týmy ve stejné kategorii.

Před první střelbou musí závodníci běžet minimálně 300 m, nebo část orientačního běhu. 
Druhé střelby mohou být uskutečněny po orientačního běhu, uprostřed nebo před ním. 

Závodníci jsou zodpovědní za zbraně, munici a ostatní výbavu. Organizátoři zajistí prostor 
pro předávání a uskladnění zbraní během závodu.

Na začátku střelby je dovoleno nabít zbraň pěti (5) náboji. Nejsou-li sestřeleny všechny terče, 
zůstávají závodníkovi ještě tři (3) dodatečné náboje. Ty jsou nabíjeny a vystřeleny postupně 
dokud nejsou sestřeleny všechny terče nebo dokud nebylo vypáleno všech osm (8) nábojů. 

Zbývající (nevyužité) náboje jsou vráceny na místo určené organizátory.

Za každý terč, který nebyl sestřelen po vypálení všech osmi (8) nábojů, musí střelec běžet 
jedno (1) trestné kolo.

Když střelec nevystřelí všech osm (8) střel a zůstaly mu nesestřelené terče, bude 
diskvalifikován a tím i celý tým ze závodu.
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Když střelec nevystřelí pět (5) střel v každé poloze, bude diskvalifikován a tím i celý tým ze 
závodu.

5.1.4 Jiná pravidla

Jinak platí pravidla individuálního orientačního biatlonu.

5.2 Volná orientace

5.2.1 Délka tratí

Případná vzdálenost na střelnici není do délky tratí zahrnuta. 

Ve všech kategoriích musí být délky tratí tak, aby vítězný čas pro jedno kolo byl 30 - 40 min. 

5.2.2 Systém střídání 

V závodě štafet musí být kontroly pro jednotlivé tými být zkombinovány rozdílně, ale všechny 
týmy musí celkově běžet tu samou délku tratě.

5.2.3 Předání úseků
Změna závodníků na úsecích (předávka) je provedena “fyzickým kontaktem“.

5.3 Celkové výsledky

Pořadí, ve kterém ve kterém je protnuta cílová páska, je celkovým výsledkem v jednotlivé 
kategorii. Čas je počítám od startu týmu do okamžiku, kdy závodník na posledním úseku protne
cílovou pásku.
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6 Světový pohár orientačního biatlonu

6.1 Obecné

Světový pohár orientačního biatlonu je možné získat pouze v kategoriích M21 a W21.Všichni 
ostatní vítězové jsou vítězi ve svých kategoriích. Pouze běžci, kteří jsou členy národních svazů 
mohou soutěžit v kategoriích M21 a W21. Z každé země je dovoleno se zúčastnit Světového 
poháru orientačního biatlonu maximálne deseti (10) mužům a deseti (10) ženám v kategoriích 
M21 a W21. Organizátoři mohou zvýšit počet účastníků v kategoriích M21 a W21 po dohodě 
s radou IBOF. Existuje také juniorský a seniorský Světový pohár orientačního biatlonu.
Organizátoři mohou také uspořádat „B“ třídu pro žáky. Tyto kategorie nemaji status Světového 
poháru. 

Vedoucí závodu musí být akceptovaný IBOF a závodu musí být přítomen technický poradce.

Před zahájením závodu musí být určena mezinárodní porota. Porota se skládá ze zástupců 
rady IBOF a dvou vedoucích týmů. Dva vedoucí týmů musí být zvolení na první schůzce týmů 
během WBOC.

6.2  Disciplíny
Disciplíny Světového poháru orientačního biatlonu jsou sprint, klasický závod a štafety. 
Rozhodnutí o pořadí disciplín v průběhu Světového poháru je na organizátorech.

6.3 Pozvání
Předběžné pozvánky na Světový pohár orientačního biatlonu musí být zaslány alespoň šest 
měsíců před konáním Světového poháru.

6.4 Návrh startovní listiny 
Návrh startovní listiny bude vypracován na schůzce vedoucích týmů. Vedoucí týmu provedou 
nominaci.

6.5 Protesty

Všechny omyly organizátorů musí být vyřešeny vedoucím závodu. Není-li některá země 
spokojená s rozhodnutím vedoucího závodu, může podat protest. Porota musí vyřešit jakýkoliv 
protest. Porota je nejvyšší instancí pro protesty.
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7 Pravidla závodu Světového poháru 

Pozvánky a propozice musí být v angličtině.

Závodu musí být přítomen technický poradce akceptovaný IBOF.

Před zahájením závodu musí být určena mezinárodní porota. Porota se skládá z jednoho 
zástupce rady IBOF a dvou vedoucích týmů.

Jestliže se závod neřídí pravidly IBOF, změny musí být schváleny technickým poradcem a 
oznámeny v propozicích.

Výsledky musí být zaslány do IBOF následující den po závodech.

Aktualizované pořadí závodníků musí být uveřejněno nejpozději 3 dny před závody.
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Příloha 1

SCHVÁLENÉ TERČE

1.  Papírový terč

                                                1170  --  1340  mm

   
                                                                                                                314 mm

                         40

                                                                                                                                  
                       110               

                                                                                                      Bílá         Černá
        Průměry kruhů jsou v mm                                                  

Mohou být použity i jiné deskové terče s bílým pozadím, černým středem a shodnými průměry 
kruhů. 

               

2.  Sklopné kovové terče

                                                                860  - 1035  mm

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       314 mm

                             45

                                                                                          Bílá         Černá
                         115 

       Průměry kruhů jsou v mm                                                  

Standardní měření mechanických a sklopných disků pro schválené terče typů Kurvinen a 
Torsby

Mohou být použity i jiné mechanické terče se shodným provedením. 
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