
CERTYFIKACJA OŚRODKÓW 
BIATHLONOWYCH

Polski Związek Biathlonu Uchwałą Zarządu z dnia 11.07.2009 wprowadza certyfikacje 
ośrodków biathlonowych.  Jej  celem jest  weryfikacja  ośrodków pod  względem możliwości 
szkolenia co najmniej  podstawowego,  kwalifikacji  osób prowadzących zajęcia oraz jakości 
świadczonych usług.  Ośrodek,  uzyskujący certyfikat  zostaje  pozytywnie wyróżniony na tle 
konkurencji  i  może ubiegać się o prawo przeprowadzania zawodów biathlonowych. Osoby 
zainteresowane  biathlonem  dzięki  certyfikatom  otrzymają  informacje,  które  ośrodki 
zapewniają:
bezpieczne szkolenie;
dobrze przygotowane trasy i strzelnicę;
możliwość uczestniczenia w zawodach biathlonowych.

KATEGORIE CERTYFIKATÓW
Aby otrzymać certyfikat określonej kategorii ośrodek musi spełniać następujące warunki:

Certyfikat kategorii A -1
a) Infrastruktura

− strzelnica elektroniczna na 30 stanowisk;
− trasy biegowe do biathlonu zimowego;
− trasy crossowe do biathlonu letniego;
− trasy asfaltowe do biathlonu na nartorolkach. 

b) Uprawnienia
− biathlon zimowy, biathlon letni, biathlon na nartorolkach;
− Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów;
− Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży;
− Zawody Pucharu Polski I i II kategorii;
− Centralne Zawody Młodzików;
− Zgrupowania Szkoleniowe Kadry Narodowej. 

Certyfikat kategorii A - 2
a) Infrastruktura

-   strzelnica elektroniczna na 30 stanowisk;
− trasy biegowe do biathlonu zimowego;
− trasy crossowe do biathlonu letniego. 

b) Uprawnienia
− biathlon zimowy, biathlon letni;
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− Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów;
− Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży;
− Zawody Pucharu Polski I i II kategorii;
− Centralne Zawody Młodzików;
− Zgrupowania Szkoleniowe Kadry Narodowej.  

Certyfikat kategorii B
a) Infrastruktura

− strzelnica mechaniczna min. 20 stanowisk;
− trasy biegowe do biathlonu zimowego;
− trasy crossowe do biathlonu letniego. 

b) Uprawnienia
− biathlon zimowy, biathlon letni;
− Zawody Pucharu Polski II kategorii;
− Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików;
− Zawody regionalne.
Certyfikat kategorii C

a) Infrastruktura
− strzelnica mechaniczna min. 4 stanowiska;
− trasy biegowe do biathlonu zimowego;
− trasy crossowe do biathlonu letniego.

b) Uprawnienia
− biathlon zimowy, biathlon letni;
− Regionalne Zawody Młodzików;
− Zawody Klubowe;
− Szkolenie dzieci i młodzieży.

ZASADY OGÓLNE
− Nadanie certyfikatu może nastąpić po skontrolowaniu ośrodka przez komisje PZBiath.
− Certyfikat  nadawany  jest  na  5  (pięć)  lat.  Jego  ważność  kończy  się  z  upływem  20 

(dwudziestu) pełnych kwartałów kalendarzowych.
− Ważność certyfikatu może być przedłużana na kolejne okresy po sprawdzeniu warunków w 

ośrodku przez komisje PZBiath i wniesieniu na rzecz PZBiath. stosownej opłaty. W tym 
celu należy na 3 (trzy) miesiące przed wygaśnięciem terminu ważności certyfikatu złożyć 
stosowny wniosek.

− Ośrodek  otrzymuje  tablice  PZBiath  z  podaną  klasą  certyfikatu.  Tablica  pozostaje 
własnością  PZBiath.  Po  upływie  daty  ważności  certyfikatu  i  braku  przedłużenia  lub 
utraceniu certyfikatu, tablica musi być zwrócona do PZBiath. O dacie ważności certyfikatu 
informuje dokument, który powinien być umieszczony w ogólnie dostępnym miejscu na 
terenie ośrodka. Tablica wykonywana jest na koszt wnioskodawcy. 

− Informacja o nadaniu, przedłużeniu lub cofnięciu certyfikatu zamieszczana jest na stronie 
internetowej PZBiath.

− Wszelkie  zmiany w działalności  ośrodka  mogące  mieć  wpływ na  stopień  przyznanego 
certyfikatu muszą być zgłaszane w PZBiath.

− Sprawdzenie  ośrodka  przez  komisje  PZBiath  pod  kątem  utrzymywania  wymaganych 
standardów jest możliwe w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zarządzających ośrodkiem. 
Wyniki kontroli w formie protokółu przekazywane są do PZBiath, który podejmuje decyzje 
o utrzymaniu, zmianie kategorii lub cofniecie certyfikatu.
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− Cofniecie  certyfikatu  może nastąpić  również  gdy działalność  ośrodka szkodzi  dobremu 
wizerunkowi dyscypliny biathlon.

− Otrzymanie  certyfikatu  jest  bezpłatne.  Wnioskodawca  ponosi  koszty  delegacji  komisji 
weryfikującej certyfikat.

WARUNKI UBIEGANIA SIE O CERTYFIKAT

Ośrodek  obiegający  się  o  certyfikat  składa  w  PZBiath.  wypełniony  oficjalny  wniosek-
formularz  (wniosek znajduje  się  na  stronie  internetowej  PZBiath.  –  www.biathlon.com.pl), 
który zawiera:
− dane wnioskodawcy: właściciel, siedziba, kontakt;
− informacje o ośrodku:  opis warunków tras, strzelnic i terenów do prowadzenia zajęć.
Załącznikami do wniosku są:
− zdjęcia ośrodka (wersja cyfrowa).
Przy wystąpieniu o przedłużenie ważności certyfikatu składa się:
− wniosek o przedłużenie certyfikatu;
− kopie dotychczasowej decyzji o otrzymaniu certyfikatu.
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