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5.2   Zakaz Startu 
         Zawodnik lub drużyna nie otrzymuje  pozwolenia na start w 

przypadku: 
a) naruszenia wymagań kwalifikacyjnych i przepisów 
kwalifikacyjnych Regulaminu Zawodów IBU; 
b)  pojawienia się na stracie ze sprzętem, ubiorem lub reklama 
niezgodną z Regulaminem Zawodów IBU lub Aneksem A (Katalog 
Materiałowy IBU) do niniejszych przepisów lub przepisów 
reklamowych IBU; 
c)   pojawienie się na stracie ze złym numerem startowym lub bez 
numeru startowego, z powodu pomyłki dokonanej przez zawodnika 
lub jego ekipę; 
d)  przy naruszeniu regulaminu obowiązującego podczas oficjalnego 
treningu, przestrzeliwania, rozgrzewki i/lub testowania nart, przy 
naruszeniu zasad bezpieczeństwa. 
Zakaz obowiązuje dla tej konkurencji, podczas której wykroczenie 
nastąpiło, względnie dla następnej konkurencji, kiedy można go 
zastosować.  

5.2   Zakaz Startu 
         Zawodnik lub drużyna nie otrzymuje pozwolenia na start w 

przypadku: 
a) naruszenia wymagań kwalifikacyjnych i przepisów 
kwalifikacyjnych Regulaminu Zawodów IBU; 
b)  pojawienia się na stracie ze sprzętem, ubiorem lub reklama 
niezgodną z Regulaminem Zawodów IBU lub Aneksem A (Katalog 
Materiałowy IBU) do niniejszych przepisów lub przepisów 
reklamowych IBU; 
c)   pojawienie się na stracie ze złym numerem startowym lub bez 
numeru startowego/numeru bocznego, z powodu pomyłki dokonanej 
przez zawodnika lub jego ekipę; 
d) przy naruszeniu regulaminu obowiązującego podczas oficjalnego 
treningu, przestrzeliwania, rozgrzewki i/lub testowania nart, przy 
naruszeniu zasad bezpieczeństwa. 

Zakaz obowiązuje dla tej konkurencji, podczas której wykroczenie 
nastąpiło, względnie dla następnej konkurencji, kiedy można go 
zastosować. 

5.6   Dyskwalifikacja 
Zawodnik lub drużyna zostaje zdyskwalifikowana za: 
a)  złamanie zasad wymienionych w artykule 5.2 a-d; 
b) naruszenie artykułu 1.4 Regulaminu Zawodów „Uprawnienia do 
uczestnictwa zawodników i drużyn”; 
c) przyjęcie niedozwolonej pomocy zdefiniowanej w Regulaminie 
zawodów ze strony członka ekipy obsługującej lub niebiorącego 
udziału w zwodach członka własnej drużyny; 
d)  unikanie kontroli na starcie i mecie; 
e) udział w zawodach z nieoznakowanym zgodnie z regulaminem 
karabinkiem i/lub nartami; 
f)  dokonywania niedozwolonych zmian w wyposażeniu, karabinie 
lub ubiorze po przeprowadzonej kontroli oznakowania podczas 

5.6   Dyskwalifikacja 
Zawodnik lub drużyna zostaje zdyskwalifikowana za: 
a)  złamanie zasad wymienionych w artykule 5.2 a-d; 
b)  naruszenie artykułu 1.4 Regulaminu Zawodów „Uprawnienia do 

uczestnictwa zawodników i drużyn”; 
c)  przyjęcie niedozwolonej pomocy zdefiniowanej w Regulaminie 

zawodów ze strony członka ekipy obsługującej lub niebiorącego 
udziału w zwodach członka własnej drużyny; 

d)  unikanie kontroli na starcie i mecie; 
e)  udział w zawodach z nieoznakowanym zgodnie z regulaminem 

karabinkiem i/lub nartami; 
f)  dokonywania niedozwolonych zmian w wyposażeniu, karabinie 

lub ubiorze po przeprowadzonej kontroli oznakowania podczas 



kontroli startowej; 
g)  udział w zawodach z numerem startowym lub kolorem numeru 
startowego niezgodnym z listą startową niezależnie czy dokonano 
tego celowo, czy na podstawie własnego błędu lub przewinienia 
własnej drużyny;  
h)  odejście od wyznaczonej trasy biegowej lub przebiegniecie 
niewłaściwej trasy lub przebiegnięcie pętli biegowych w niewłaściwej 
kolejności lub niewłaściwym kierunku; 
i)   zastosowanie innych środków napędowych niż narty, kije i siła 
własnych mięśni; 
j)   nie noszenie karabinka podczas jazdy na nartach w czasie 
zawodów i za nie przenoszenie karabinka na trasie lufą skierowaną 
do góry, za wyjątkiem sytuacji, gdy karabinek uległ uszkodzeniu; 
k) przeszkadzanie innemu zawodnikowi na trasie lub na strzelnicy 
przez poważne zakłócenia; 
l) wymiana obu nart podczas konkurencji; 
m) przyjęcie niedozwolonej pomocy przy reperacji wyposażenia przez 
inną osobę lub przyjęcie innych niedozwolonych form pomocy; 
n) zastosowanie podczas zawodów jakichkolwiek substancji lub 
środków, które zmieniłyby właściwości ślizgu nart; 
o) oddanie więcej niż pięć strzałów podczas jednego strzelania w 
biegu indywidualnym, sprinterskim, pościgowym i masowym lub 
więcej niż osiem strzałów w biegu sztafetowym, sztafecie mieszanej 
czy w super sprincie; 
p) pozostanie przy nieregulaminowym ułożeniu na stanowisku 
strzeleckim lub przy złej postawie strzeleckiej pomimo otrzymania 
ostrzeżenia; 
q) oddanie strzałów w postawach niezgodnych z regulaminowym 
przebiegiem konkurencji; 
r) zastosowanie drugiego magazynku zamiast ręcznego ładowania 
utraconych naboi, zapasowych naboi za niewypały lub naboje 
rezerwowe; 
s) wykroczenia przeciwko regułom bezpieczeństwa podczas 
strzelania, określonych w artykule 8.5 Regulaminu Zawodów; 
t) wymianę karabinka po starcie w miejscu innym niż strzelnica; 
u) ułożenie się i strzelanie z wymaganego stanowiska w biegu 

kontroli startowej; 
g)  udział w zawodach z numerem startowym lub kolorem numeru 

startowego niezgodnym z listą startową niezależnie czy dokonano 
tego celowo, czy na podstawie własnego błędu lub przewinienia 
własnej drużyny;  

h)  odejście od wyznaczonej trasy biegowej lub przebiegniecie 
niewłaściwej trasy lub przebiegnięcie pętli biegowych w 
niewłaściwej kolejności lub niewłaściwym kierunku; 

i)   zastosowanie innych środków napędowych niż narty, kije i siła 
własnych mięśni; 

j)   nie noszenie karabinka podczas jazdy na nartach w czasie 
zawodów i za nie przenoszenie karabinka na trasie lufą 
skierowaną do góry, za wyjątkiem sytuacji, gdy karabinek uległ 
uszkodzeniu; 

k) przeszkadzanie innemu zawodnikowi na trasie lub na strzelnicy 
przez poważne zakłócenia; 

l) wymiana obu nart podczas konkurencji; 
m) przyjęcie niedozwolonej pomocy przy reperacji wyposażenia przez 

inną osobę lub przyjęcie innych niedozwolonych form pomocy; 
n) zastosowanie podczas zawodów jakichkolwiek substancji lub 

środków, które zmieniłyby właściwości ślizgu nart; 
o) oddanie więcej niż pięć strzałów podczas jednego strzelania w 

biegu indywidualnym, sprinterskim; pościgowym i masowym lub 
więcej niż osiem strzałów w biegu sztafetowym, sztafecie 
mieszanej czy w super sprincie, 

p) pozostanie przy nieregulaminowym ułożeniu na stanowisku 
strzeleckim lub przy złej postawie strzeleckiej pomimo otrzymania 
ostrzeżenia; 

q) oddanie strzałów w postawach niezgodnych z regulaminowym 
przebiegiem konkurencji lub z nieodpowiedniego stanowiska; 

r) zastosowanie drugiego magazynku zamiast ręcznego ładowania 
utraconych naboi, zapasowych naboi za niewypały lub naboje 
rezerwowe; 

s) wykroczenia przeciwko regułom bezpieczeństwa podczas 
strzelania, określonych w artykule 8.5 Regulaminu Zawodów; 

t) wymianę karabinka po starcie w miejscu innym niż strzelnica; 



masowym i sztafetach; 
v) wystartowanie ponad trzy sekundy wcześniej niż obowiązujący 
czas startu w biegu pościgowym; 
w) poważne naruszenia podstawowych zasad fair play lub wybitnie 
niesportowe zachowanie. 

u) blokowanie innego zawodnika poprzez nie ułożenie się i strzelanie 
z wymaganego stanowiska w biegu masowym i sztafetach; 

v) wystartowanie ponad trzy sekundy wcześniej niż obowiązujący 
czas startu w biegu pościgowym lub wystartowanie poza bramką 
startową w sprincie lub biegu indywidualnym bez powrotu na 
start; 

w) niezakończenie biegu po zdublowaniu podczas 
PŚ/MŚ/PIBU/ME/IO w biegu sztafetowym, pościgowym lub mass 
starcie 

x)  poważne naruszenia podstawowych zasad fair play lub wybitnie 
niesportowe zachowanie. 
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1.3.10 Specyfikacja konkurencji 
W tabeli nr 1 i jej objaśnieniach, ujęte są uwagi techniczne, 
obowiązujące dla wszystkich kategorii wiekowych, rodzajów 
konkurencji, dotyczące specyfikacji biegu narciarskiego i strzelania. 
Przepisy te obowiązują na wszystkich imprezach biathlonowych IBU. 

 

1.3.10 Specyfikacja konkurencji 
W tabeli nr 1 i jej objaśnieniach, ujęte są uwagi techniczne, 
obowiązujące dla wszystkich kategorii wiekowych, rodzajów 
konkurencji, dotyczące specyfikacji biegu narciarskiego i strzelania. 
Przepisy te obowiązują na wszystkich imprezach biathlonowych IBU. 
Jury Zawodów może, przy wyjątkowym stanie tras, zmienić dystans 
pomiędzy strzelaniami i specyfikację tras, w celu zabezpieczenia 
przebiegu zawodów. 

1.3.11 Specyfikacja Pojedynczej Sztafety   Mieszanej i Super Sprintu 
a) Każda drużyna startująca w pojedynczej sztafecie mieszanej 

składa się z jednej kobiety i jednego mężczyzny. Kobieta startuje i 
po dwóch strzelaniach, leżąc i stojąc, przekazuje sztafetę 
mężczyźnie w strefie zmian znajdującej się za polem rundy karnej. 
Następnie mężczyzna po dwóch strzelaniach przekazuje sztafetę 
tej samej kobiecie. Każdy z zawodników z danej sztafety strzela 
cztery razy i przebiega odpowiednie ilości pętli biegowych. Po 
ostatnim strzelaniu mężczyzna przebiega 1,5 km trasy i dobiega do 
mety.  Zdublowani zawodnicy zostają zatrzymani, gdy przebiegną 
punkt pomiaru czasu przy rundzie karnej po zdublowaniu.. 
Długość rundy karnej dla tej konkurencji wynosi 75 m. Pozostałe 
przepisy i procedury dotyczące sztafet mają zastosowanie w 
przypadku pojedynczej sztafety mieszanej. 
 

1.3.11 Specyfikacja Pojedynczej Sztafety Mieszanej i Super Sprintu 
a) Każda drużyna startująca w pojedynczej sztafecie mieszanej 

składa się z jednej kobiety i jednego mężczyzny. Kobieta startuje i 
po dwóch strzelaniach, leżąc i stojąc, przekazuje sztafetę 
mężczyźnie w strefie zmian znajdującej się za polem rundy karnej. 
Następnie mężczyzna po dwóch strzelaniach przekazuje sztafetę 
tej samej kobiecie. Każdy z zawodników z danej sztafety strzela 
cztery razy i przebiega odpowiednie ilości pętli biegowych. Po 
ostatnim strzelaniu mężczyzna przebiega 1,5 km trasy i dobiega do 
mety.  Zdublowani zawodnicy zostają zatrzymani, gdy przebiegną 
punkt pomiaru czasu przy rundzie karnej po zdublowaniu muszą 
zejść na bok i zakończyć bieg w konkurencji natychmiast po tym 
jak zostaną wyprzedzeni przez prowadzącego zawodnika. Długość 
rundy karnej dla tej konkurencji wynosi 75 m. Pozostałe przepisy i 
procedury dotyczące sztafet mają zastosowanie w przypadku 
pojedynczej sztafety mieszanej. 

1.4.3.3 Puchary Świata 
Sezon Pucharów Świata składa się z trzech trymestrów ogólnie 
składających się z trzech zawodów Pucharów Świata, zazwyczaj PŚ 1-
3, PŚ 4-6, PŚ 7-9.  
W celu uzyskania prawa do startu w Pucharach Świata zawodnik 
musi uzyskać 150 punktów kwalifikacyjnych IBU na koniec ostatniego 
trymestru lub wypełnić jedno z podanych kryteriów podczas 

1.4.3.3 Puchary Świata 
Sezon Pucharów Świata składa się z trzech trymestrów ogólnie 
składających się z trzech zawodów Pucharów Świata, zazwyczaj PŚ 1-
3, PŚ 4-6, PŚ 7-9.  
W celu uzyskania prawa do startu w Pucharach Świata zawodnik 
musi uzyskać 150 punktów kwalifikacyjnych IBU lub mniej na koniec 
ostatniego trymestru lub wypełnić jedno z podanych kryteriów 



bieżącego  lub poprzedzającego trymestru: 
a) zawodnik startując w co najmniej jednej konkurencji musi uzyskać 

125 punktów kwalifikacyjnych IBU lub mniej podczas Pucharu 
IBU, ME, MŚ lub ZIO w sprincie lub biegu indywidualnym, lub 

b) zawodnik musi jednokrotnie zająć miejsce w pierwszej połowie 
wyników podczas MŚJ (wykluczając MŚJMł). 

Wszyscy członkowie sztafety również muszą potwierdzić kwalifikacje 
indywidualne. 
W celu utrzymania prawa do startu w kolejnym trymestrze Pucharów 
Świata wybranym przez zawodnika, zawodnik musi uzyskać 150 
punktów kwalifikacyjnych IBU lub mniej w bieżącym trymestrze.  

 

podczas bieżącego  lub poprzedzającego trymestru: 
a) zawodnik startując w co najmniej jednej konkurencji musi 

uzyskać 125 punktów kwalifikacyjnych IBU lub mniej podczas 
Pucharu IBU, ME, MŚ lub ZIO w sprincie lub biegu indywidualnym 
podczas bieżącego lub poprzedzającego trymestru, lub 

b) zawodnik musi jednokrotnie zająć miejsce w pierwszej połowie 
wyników podczas najbardziej aktualnych MŚJ (wykluczając 
MŚJMł). 

Wszyscy członkowie sztafety również muszą potwierdzić kwalifikacje 
indywidualne. 
W celu utrzymania prawa do startu w kolejnym trymestrze Pucharów 
Świata wybranym przez zawodnika, zawodnik musi uzyskać 150 
punktów kwalifikacyjnych IBU lub mniej w bieżącym trymestrze.  

1.5.1.2 Poprzez dokonanie rejestracji, Narodowa Federacja potwierdza i 
gwarantuje, że wszyscy członkowie ekipy są ubezpieczeni od NNW i 
OC oraz że zawodnicy posiadają zgodę lekarską na udział w zawodach 
sportowych. 

 

1.5.1.2 Wszyscy zwodnicy biorący udział w zawodach IBU muszą 
posiadać zarówno wystarczające ubezpieczenie OC, jak i 
ubezpieczenie NNW pokrywające wypadek, leczenie oraz transport - 
w tym ryzyko związane z konkurencją – w odpowiednim stopniu.  

            Ponadto Narodowa Federacja potwierdza, że jego zawodnicy 
posiadają zgodę lekarską na udział w zawodach, w momencie 
przekazania ich rejestracji. 

           Wszyscy trenerzy, członkowie ekipy oraz przedstawiciele 
zarejestrowany i zgłoszeni przez krajową federację do imprezy IBU 
muszą posiadać zarówno wystarczające ubezpieczenie OC, jak i 
ubezpieczenie NNW pokrywające wypadek, leczenie oraz transport w 
odpowiednim stopniu. Federacje krajowe są odpowiedzialne za 
zapewnienie, że sportowcy, trenerzy, członkowie ekipy i 
przedstawiciele zarejestrowani i wdrożeni przez zespół posiadają 
odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. 

            Federacje krajowe i / lub ich zawodnicy muszą być w stanie 
przedstawić dowód odpowiedniego ubezpieczenia w każdej chwili, na 
wniosek IBU, przedstawicieli IBU i / lub danego komitetu 
organizacyjnego. 

          Poprzez dokonanie rejestracji, Narodowa Federacja potwierdza i 
gwarantuje, że wszyscy członkowie ekipy są ubezpieczeni od NNW i 
OC oraz że zawodnicy posiadają zgodę lekarską na udział w 
zawodach sportowych. 



1.5.2 Zgłoszenia 
a)  Zgłoszenie do udziału w zawodach jest to zgłoszenie konkretnych 

zawodników lub drużyn do danej konkurencji. We wszystkich 
imprezach organizowanych przez IBU do biegów indywidualnych, 
sprinterskich, kwalifikacyjnych do super sprintu, zgłoszenie 
imienne musi być dostarczone na piśmie co najmniej na dwie 
godziny przed losowaniem.  

 

1.5.2 Zgłoszenia 
a)  Zgłoszenie do udziału w zawodach jest to zgłoszenie konkretnych 

zawodników lub drużyn do danej konkurencji. We wszystkich 
imprezach organizowanych przez IBU do biegów indywidualnych, 
sprinterskich, kwalifikacyjnych do super sprintu, zgłoszenie 
imienne musi być dostarczone na piśmie co najmniej na dwie 
godziny przed losowaniem.  

     Dokonując zgłoszenia, Federacja krajowa potwierdza, że uczestnik 
zawodów będzie obecny i gotowy, aby rozpocząć konkurencję. 

1.5.2 Zgłoszenia 
d) Imienne zgłoszenie zawodników do udziału w biegu ze startu 

masowego nie jest wymagane, ponieważ kwalifikacja opiera się na 
bieżącej punktacji Pucharu Świata, podczas MŚ – na wynikach 
rozegranych już konkurencji Mistrzostw Świata. Nazwiska 
zakwalifikowanych zawodników w biegu ze startu masowego 
należy potwierdzić poprzez przedstawienie podpisanie pisemnego 
formularza w biurze zawodów najszybciej jak to możliwe, ale 
najpóźniej na dwie godziny przed startem. Liczba zawodników 
jaka może być zgłoszona określona jest w Regulaminie Zawodów. 

1.5.2 Zgłoszenia 
d) Imienne zgłoszenie zawodników do udziału w biegu ze startu 

masowego nie jest wymagane, ponieważ kwalifikacja opiera się na 
bieżącej punktacji Pucharu Świata, podczas MŚ/IO – na wynikach 
rozegranych już konkurencji Mistrzostw Świata/Igrzysk 
Olimpijskich.  Nazwiska zakwalifikowanych zawodników w biegu 
ze startu masowego należy potwierdzić poprzez przedstawienie 
podpisanie pisemnego formularza w biurze zawodów najszybciej 
jak to możliwe, ale najpóźniej na dwie godziny przed startem. 
Liczba zawodników jaka może być zgłoszona określona jest w 
Regulaminie Zawodów. 

1.5.6    Zamiana zgłoszonych zawodników 
Jeśli dana federacja narodowa ma prawo zgłoszenia tylko czterech lub 
mniej zawodników z uwagi na swoją pulę, Jury Zawodów może 
dopuścić rezerwowego zawodnika, który nie był uprzednio 
zgłoszony, tak by drużyna mogła wystartować w biegu sztafetowym. 

1.5.6    Zamiana zgłoszonych zawodników 
Jeśli dana federacja narodowa ma prawo zgłoszenia tylko czterech 
lub mniej zawodników z uwagi na swoją pulę, Jury Zawodów może 
dopuścić do wymiany do dwóch zawodników na dwóch 
rezerwowych zawodników, którzy nie byli uprzednio zgłoszeni, 
tak by drużyna mogła wystartować w biegu sztafetowym. 

1.6.2 Terminy losowań 
Losowanie do każdej konkurencji nie może się odbywać wcześniej niż 
24 godziny i nie później niż 15 godzin przed rozpoczęciem startu do 
danej konkurencji.  Jednakże, podczas imprez, gdzie wymagane jest 
losowanie do biegu masowego lub sztafety, losowanie do tych startów 
może być przeprowadzone podczas zebrania kierowników drużyn 
przez konkurencją poprzedzająca bieg ze startu wspólnego lub bieg 
sztafetowy. W przypadku podjęcia przez Jury Zawodów decyzji o 
powtórzeniu lub przesunięciu danej konkurencji Jury Zawodów 
podejmuje również decyzję czy losowanie będzie powtórzone.  

1.6.2 Terminy losowań 
Losowanie do każdej konkurencji nie może się odbywać wcześniej 
niż 24 godziny i nie później niż 15 godzin przed rozpoczęciem startu 
do danej konkurencji.  Jednakże, podczas imprez, gdzie wymagane 
jest losowanie do biegu masowego lub sztafety, losowanie do tych 
startów może być przeprowadzone podczas zebrania kierowników 
drużyn przez konkurencją poprzedzająca bieg ze startu wspólnego 
lub bieg sztafetowy. W przypadku podjęcia przez Jury Zawodów 
decyzji o powtórzeniu lub przesunięciu danej konkurencji Jury 
Zawodów podejmuje również decyzję czy losowanie będzie 



powtórzone. 
1.6.4.1 System grup startowych podczas MŚ, PŚ oraz ZIO.: 

a) Podczas PŚ zawodnicy zgłaszani są do losowania w grupach tak jak 
opisano w punkcie 1.6.3.1. 10-ciu najwyżej sklasyfikowanych 
zawodników z bieżącej generalnej klasyfikacji PŚ może zostać 
przydzielonych do każdej z grup. Jednakże, Narodowa Federacja 
nie może zgłosić w jednej z czterech grup więcej niż 3 
zawodników. Dodatkowo zawodnicy niesklasyfikowani w PŚ oraz 
ci, którzy są sklasyfikowani na miejscach poniżej 80. w generalnej 
klasyfikacji PŚ mogą zostać przydzieleni tylko do grupy trzeciej lub 
czwartej. W pierwszym trymestrze (grudniowe PŚ) obowiązują 
wyniki z generalnej klasyfikacji PŚ z poprzedniego sezonu. W 
kolejnych trymestrach PŚ obowiązuje bieżąca klasyfikacja PŚ. 
Jeżeli zawodnik z czołowej 80 klasyfikacji generalnej z 
poprzedniego roku nie uczestniczy w pierwszym Pucharze Świata, 
to taki zawodnik może zostać przydzielony do pierwszej lub 
drugiej grupy w losowaniu do drugiego Pucharu Świata. W 
przypadku nadzwyczajnych warunków pogodowych Jury 
zawodów może zawiesić obowiązek zgłaszania zawodników 
niesklasyfikowanych w PŚ oraz znajdujących się poza 80 miejscem 
w trzeciej     i czwartej grupie. Taka decyzja powinna być 
ogłoszona najpóźniej na dwie godziny przed terminem końcowym 
zgłoszeń do danej konkurencji. 

b) Podczas Igrzysk Olimpijskich i MŚ zawodnicy muszą być zgłoszeni 
do grup jak w punkcie 1.6.3.1. 10-ciu najwyżej sklasyfikowanych 
zawodników z bieżącej generalnej klasyfikacji PŚ może zostać 
przydzielonych do każdej z grup. Jakkolwiek, Narodowa Federacja 
nie może zgłosić w jednej z czterech grup więcej niż 2 
zawodników, włączając aktualnego Mistrza Świata.  

c) W razie nietypowych warunków pogodowych podczas Mistrzostw 
Świata jury zawodów może zmienić system grup do losowania. 
Decyzja zostanie ogłoszona na dwie godziny przed upływem 
terminu zgłaszania zawodników.  

 Wyjątek będzie miał zastosowanie jak następuje: 
 Podczas Mistrzostw Świata jest 5 grup zawodników do losowania i 

każda federacja narodowa ma prawo zgłosić 2 zawodników do 

1.6.4.1 System grup startowych podczas MŚ, PŚ oraz ZIO, PIBU oraz 
ME.: 

a) Podczas PŚ zawodnicy zgłaszani są do losowania w grupach tak jak 
opisano w punkcie 1.6.3.1. 15-stu najwyżej sklasyfikowanych 
zawodników z bieżącej generalnej klasyfikacji PŚ może zostać 
przydzielonych do każdej z grup. Jednakże, Narodowa Federacja 
nie może zgłosić w jednej z czterech grup więcej niż 3 
zawodników. Dodatkowo zawodnicy niesklasyfikowani w PŚ oraz 
ci, którzy są sklasyfikowani na miejscach poniżej 80. w generalnej 
klasyfikacji PŚ mogą zostać przydzieleni tylko do grupy trzeciej lub 
czwartej. W pierwszym trymestrze (grudniowe PŚ) obowiązują 
wyniki z generalnej klasyfikacji PŚ z poprzedniego sezonu. W 
kolejnych trymestrach PŚ obowiązuje bieżąca klasyfikacja PŚ. 
Jeżeli zawodnik z czołowej 80 klasyfikacji generalnej z 
poprzedniego roku nie uczestniczy w pierwszym Pucharze Świata, 
to taki zawodnik może zostać przydzielony do pierwszej lub 
drugiej grupy w losowaniu do drugiego Pucharu Świata. W 
przypadku nadzwyczajnych warunków pogodowych Jury 
zawodów może zawiesić obowiązek zgłaszania zawodników 
niesklasyfikowanych w PŚ oraz znajdujących się poza 80 miejscem 
w trzeciej     i czwartej grupie. Taka decyzja powinna być 
ogłoszona najpóźniej na dwie godziny przed terminem końcowym 
zgłoszeń do danej konkurencji. 

b) Podczas Igrzysk Olimpijskich i MŚ zawodnicy muszą być zgłoszeni 
do grup jak w punkcie 1.6.3.1. 15-stu najwyżej sklasyfikowanych 
zawodników z bieżącej generalnej klasyfikacji PŚ może zostać 
przydzielonych do każdej z grup. Jakkolwiek, Narodowa Federacja 
nie może zgłosić w jednej z czterech grup więcej niż 2 3 
zawodników, włączając aktualnego Mistrza Świata/Mistrza 
Olimpijskiego. Dodatkowo zawodnicy niesklasyfikowani w PŚ oraz 
ci, którzy są sklasyfikowani na miejscach poniżej 80. w generalnej 
klasyfikacji PŚ mogą zostać przydzieleni tylko do grupy drugiej, 
trzeciej lub czwartej. W przypadku nadzwyczajnych warunków 
Jury zawodów może zawiesić obowiązek zgłaszania zawodników 
niesklasyfikowanych w PŚ oraz znajdujących się poza 80 miejscem 



każdej grupy. Pierwsze dwie grupy zarezerwowane są dla 
zawodników sklasyfikowanych w pierwszej 50 aktualnego 
rankingu Pucharu Świata, a federacja narodowa może zgłosić 2 
zawodników do każdej grupy. Narodowe federacje z zawodnikami 
sklasyfikowanymi w pierwszej 50 aktualnego rankingu Pucharu 
Świata mają możliwość zgłoszenia ich w którejkolwiek grupie. 
Trzeci grupa zarezerwowana jest dla zawodników, którzy są 
sklasyfikowani w aktualnym rankingu Pucharu Świata ale nie w 
pierwszej 50. Zawodnicy ci mogą być także zgłoszeni w grupie 
czwartej i piątej; po dwóch zawodników w każdej grupie. 
Zawodnicy, którzy nie zdobyli punktów w Pucharze Świata, i w 
związku z tym nie figurują w aktualnym rankingu Pucharu Świata 
mogą zostać zgłoszeni jedynie w grupie czwartej i piątej; 
maksymalnie 2 zawodników na grupę. Mistrz Świata i Mistrz 
Olimpijski z poprzedniego roku może zostać zgłoszony w 
którejkolwiek grupie, w ramach limitu 2 zawodników z danej 
federacji narodowej na grupę. 

w drugiej, trzeciej     i czwartej grupie. Taka decyzja powinna być 
ogłoszona najpóźniej na dwie godziny przed terminem końcowym 
zgłoszeń do danej konkurencji. 

c) Podczas ME i PIBU, zawodnicy muszą być zgłoszeni do grup jak w 
punkcie 1.6.3.1. 15-stu najwyżej sklasyfikowanych zawodników z 
bieżącej generalnej klasyfikacji PIBU może zostać przydzielonych 
do każdej z grup. Jakkolwiek, Narodowa Federacja nie może 
zgłosić w jednej z czterech grup więcej niż 3 zawodników 

W razie nietypowych warunków pogodowych podczas Mistrzostw 
Świata jury zawodów może zmienić system grup do losowania. 
Decyzja zostanie ogłoszona na dwie godziny przed upływem 
terminu zgłaszania zawodników.  

 Wyjątek będzie miał zastosowanie jak następuje: 
Podczas Mistrzostw Świata jest 5 grup zawodników do losowania i 
każda federacja narodowa ma prawo zgłosić 2 zawodników do 
każdej grupy. Pierwsze dwie grupy zarezerwowane są dla 
zawodników sklasyfikowanych w pierwszej 50 aktualnego 
rankingu Pucharu Świata, a federacja narodowa może zgłosić 2 
zawodników do każdej grupy. Narodowe federacje z zawodnikami 
sklasyfikowanymi w pierwszej 50 aktualnego rankingu Pucharu 
Świata mają możliwość zgłoszenia ich w którejkolwiek grupie. 
Trzeci grupa zarezerwowana jest dla zawodników, którzy są 
sklasyfikowani w aktualnym rankingu Pucharu Świata ale nie w 
pierwszej 50. Zawodnicy ci mogą być także zgłoszeni w grupie 
czwartej i piątej; po dwóch zawodników w każdej grupie. 
Zawodnicy, którzy nie zdobyli punktów w Pucharze Świata, i w 
związku z tym nie figurują w aktualnym rankingu Pucharu Świata 
mogą zostać zgłoszeni jedynie w grupie czwartej i piątej; 
maksymalnie 2 zawodników na grupę. Mistrz Świata i Mistrz 
Olimpijski z poprzedniego roku może zostać zgłoszony w 
którejkolwiek grupie, w ramach limitu 2 zawodników z danej 
federacji narodowej na grupę. 

1.6.5.1 Metody przydziału numerów startowych do sztafet/sztafet 
mieszanych 
W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i 
imprezach Pucharu Świata nie dokonuje się losowania do biegów 

1.6.5.1 Metody przydziału numerów startowych do sztafet/sztafet 
mieszanych/pojedynczych sztafet mieszanych 
W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i 
imprezach Pucharu Świata nie dokonuje się losowania do biegów 



sztafetowych i sztafet mieszanych. Numery startowe przydzielone 
zostaną na podstawie aktualnego stanu punktacji sztafet i sztafet 
mieszanych w Pucharze Świata. Przy czym prowadząca sztafeta 
otrzymuje nr 1, druga nr 2, itd. Gdy sztafeta nie startuje, to kolejne 
w rankingu sztafety przesuwają się odpowiednio do przodu. W 
pierwszym w sezonie Pucharu Świata biegu sztafetowym i 
sztafetowym mieszanym numery startowe przydzielane są na 
podstawie punktacji końcowej sztafet i sztafet mieszanych z 
poprzedniego sezonu. Na MŚJ/JMł  i Mistrzostwach Europy 
numery startowe zostaną przydzielone jak powyżej, na podstawie 
wyników sztafet i sztafet mieszanych mistrzostw z poprzedniego 
sezonu. Jedno losowanie zostanie przeprowadzone dla 
niesklasyfikowanych Federacji narodowych oraz podczas 
Pucharów Kontynentalnych. Przydzielane numery startowe sztafet 
są jednocześnie numerami torów startowych i numerami 
stanowisk strzeleckich podczas pierwszego strzelania (w postawie 
strzeleckiej leżąc). Szczególne zasady dotyczące sztafet i sztafet 
mieszanych będą miały zastosowanie podczas Pucharu IBU. 

sztafetowych, sztafet mieszanych i pojedynczych sztafet 
mieszanych. Numery startowe przydzielone zostaną na podstawie 
aktualnego stanu punktacji sztafet w Pucharze Świata lub sumy 
punktów Sztafet Mieszanych w danym sezonie dla sztafet 
mieszanych lub sumy punktów Pojedynczych Sztafet Mieszanych 
w danym sezonie dla pojedynczych sztafet mieszanych. Przy czym 
prowadząca sztafeta otrzymuje nr 1, druga nr 2, itd. Gdy sztafeta 
nie startuje, to kolejne w rankingu sztafety przesuwają się 
odpowiednio do przodu. W pierwszym w sezonie Pucharu Świata 
biegu sztafetowym, sztafetowym mieszanym lub pojedynczym 
sztafetowym mieszanym numery startowe przydzielane są na 
podstawie punktacji końcowej dla odpowiednich sztafet z 
poprzedniego sezonu. Na MŚJ/JMł  i Mistrzostwach Europy 
numery startowe zostaną przydzielone jak powyżej, na podstawie 
wyników sztafet/ sztafet mieszanych/ pojedynczych sztafet 
mieszanych mistrzostw z poprzedniego sezonu. Jedno losowanie 
zostanie przeprowadzone dla niesklasyfikowanych Federacji 
narodowych oraz podczas Pucharów Kontynentalnych. 
Przydzielane numery startowe sztafet są jednocześnie numerami 
torów startowych i numerami stanowisk strzeleckich podczas 
pierwszego strzelania (w postawie strzeleckiej leżąc). Szczególne 
zasady dotyczące sztafet/ sztafet mieszanych/ pojedynczych 
sztafet mieszanych będą miały zastosowanie podczas Pucharu 
IBU. 

 2.2.2 Obsługa medyczna 
Komitet organizacyjny musi wyznaczyć lekarz w miejscu, który 
będzie w głównej mierze odpowiedzialne za opiekę medyczną nad 
sportowcami, trenerami, członkami ekipy i przedstawicielami 
krajowych federacji. Ponadto lekarz w miejscu musi poinformować 
obsługę medyczną drużyn o lokalnej sytuacji i koncepcji opieki 
medycznej. 
Przed treningiem/ rozpoczęciem startu, lekarz znajdujący się na 
miejscu musi potwierdzić, w porozumieniu z karetką 
i Dyrektorem Zawodów IBU i/ lub Delegatem Technicznym, że 
konieczny awaryjny sprzęt i wyposażenie medyczne są na miejscu, 
gotowe do użycia. 



 2.2.3  Ubezpieczenia 
Komitet Organizacyjny musi potwierdzić posiadanie ubezpieczenia 
OC obejmującego  zarówno sam komitet jak i jego wszystkich 
członków. IBU z kolei zapewni swoim oddelegowanym pracownikom 
i przedstawicielom (DT, Sędziowie IBU etc.)  ubezpieczenie OC 
obejmujące cały okres ich pracujący dla IBU. 
Komitet organizacyjny musi posiadać oświadczenie o objęciu 
ubezpieczeniem wydane przez uznaną firmę ubezpieczeniową, nie 
później niż dzień przed oficjalnym dniem przyjazdu. Oświadczenie to 
musi zostać przestawione DT na jego żądanie. Ubezpieczenie musi 
obejmować sumę co najmniej 5 mln EUR. 

2.3.1.1 Termin Wyboru Jury 
Jury zawodów nadzorujące dane zawody musi być wybrane 
najpóźniej na dzień przed pierwszym oficjalnym treningiem. Są 
one organami urzędującymi podczas trwania całej imprezy, 
jednakże z niezmiernie ważnych powodów może dojść do nowych 
wyborów poszczególnych członków Jury. 

2.3.1.1 Termin Wyboru Jury 
Jury zawodów nadzorujące dane zawody musi być wybrane 
najpóźniej na dzień przed pierwszym oficjalnym treningiem. Są one 
organami urzędującymi podczas trwania całej imprezy, jednakże z 
niezmiernie ważnych powodów może dojść do nowych wyborów 
poszczególnych członków Jury. 

2.3.2    Skład Jury Zawodów 
Podczas wszystkich zawodów IBU oprócz Mistrzostw 
Kontynentalnych, Pucharów Kontynentalnych, Regionalnych 
Pucharów Jury Zawodów musi się składać  z następujących pięciu 
członków: 

a) Delegat Techniczny IBU jako przewodniczący, 
b) Międzynarodowy Sędzia Tras (na Puchary IBU/Mistrzostwa 

Świata w biathlonie letnim IBU deleguje jednego sędziego 
międzynarodowego). 

c) Kierownik Zawodów, 
d) dwóch przedstawicieli ekip wybranych podczas odprawy 

Kierowników Drużyn z dwóch różnych federacji narodowych.  
Dyrektor zawodów uczestniczy w spotkaniach zawodów ale bez 
prawa głosu. Podczas ZIO Dyrektor zawodów pełni funkcję Asystenta 
Delegata Technicznego. 

2.3.2    Skład Jury Zawodów 
Podczas wszystkich zawodów IBU oprócz Mistrzostw 
Kontynentalnych, Pucharów Kontynentalnych, Regionalnych 
Pucharów Jury Zawodów musi się składać  z następujących pięciu 
członków: 

a) Delegat Techniczny IBU jako przewodniczący, 
b) Międzynarodowy Sędzia Tras lub (na Puchary IBU/Mistrzostwa 

Świata w biathlonie letnim IBU deleguje jednego sędziego 
międzynarodowego). 

c) Kierownik Zawodów, 
d) dwóch przedstawicieli ekip wybranych podczas odprawy 

Kierowników Drużyn z dwóch różnych federacji narodowych.  
Dyrektor zawodów uczestniczy w spotkaniach zawodów ale bez prawa 
głosu. Podczas ZIO Dyrektor zawodów pełni funkcję Asystenta Delegata 
Technicznego. 

2.6.2  Wybór Sędziów Międzynarodowych 
Do obsługi zawodów w ramach ZIO, MŚ, MŚJ/JMł, PŚ, Mistrzostw 
Europy są wyznaczeni Sędziowie Międzynarodowi wybrani przez 
Komitet Techniczny, spośród grona sędziów posiadających ważną 

2.6.2  Wybór Sędziów Międzynarodowych 
Do obsługi zawodów w ramach ZIO, MŚ, MŚJ/JMł, PŚ, Mistrzostw 
Europy są wyznaczeni Sędziowie Międzynarodowi wybrani przez 
Komitet Techniczny, spośród grona sędziów posiadających ważną 



licencję DT. Do obsługi pozostałych imprez, Sędziowie IBU, 
posiadający ważną licencję sędziowską, mogą być wyznaczeni przez 
osoby upoważnione z narodowej federacji lub organizatorów .. W 
przypadku Pucharów IBU jeden z SM musi posiadać ważną licencję 
Delegata Technicznego. Aby móc pełnić funkcję SM w innym kraju 
osoba musi legitymować się aktualną legitymacją SM od co najmniej 
czterech lat; od zasady tej mogą występować wyjątki, które muszą 
być zatwierdzone przez Komitet Techniczny. W przypadku ZIO, MŚ, 
PŚ, ME i MŚJ/JMł, żaden z wyznaczonych do obsługi SM nie może 
pochodzić z kraju gospodarzy  i muszą być członkiem grupy 
Delegatów Technicznych. Podczas Pucharów IBU sędziowie 
odpowiedzialni za trasy  i kontrolę materiałową muszą również 
należeć do grupy Delegatów Technicznych oraz co najmniej jeden z 
nich musi pochodzić z poza kraju gospodarza imprezy. 
W przypadku Pucharów Kontynentalnych i Mistrzostw 
Kontynentalnych wszyscy Sędziowie Międzynarodowi mogą 
pochodzić z kraju gospodarza. 

licencję DT. Do obsługi pozostałych imprez, Sędziowie IBU, 
posiadający ważną licencję sędziowską, mogą być wyznaczeni przez 
osoby upoważnione z narodowej federacji lub organizatorów . W 
przypadku Pucharów IBU jeden z SM musi posiadać ważną licencję 
Delegata Technicznego. Na Pucharze IBU, sędzia tras i kontroli 
materiałowej IBU muszą być z grupy DT, a co najmniej jeden z nich 
nie może być z kraj gospodarza zawodów. Aby móc pełnić funkcję SM 
w innym kraju osoba musi legitymować się aktualną legitymacją SM                
od co najmniej czterech lat; od zasady tej mogą występować wyjątki, 
które muszą być zatwierdzone przez Komitet Techniczny. W 
przypadku ZIO, MŚ, PŚ, ME i MŚJ/JMł, żaden z wyznaczonych do 
obsługi SM nie może pochodzić z kraju gospodarzy  i muszą być 
członkiem grupy Delegatów Technicznych. Podczas Pucharów IBU 
sędziowie odpowiedzialni za trasy  i kontrolę materiałową muszą 
również należeć do grupy Delegatów Technicznych oraz co najmniej 
jeden z nich musi pochodzić z poza kraju gospodarza imprezy.  

W przypadku Pucharów Kontynentalnych i Mistrzostw 
Kontynentalnych wszyscy Sędziowie Międzynarodowi mogą 
pochodzić z kraju gospodarza. Jednak wyjątki mogą być dopuszczone 
przez Komitet Techniczny pod warunkiem, że osoba ta posiadała 
ważną licencję SM przez co najmniej cztery lata. 

3.3.4 Bezpieczeństwo 
Trasa musi być przygotowana w sposób zapewniający zawodnikom 
jazdę z pełną prędkością bez nadmiernego ryzyka wypadku.  

 

3.3.4 Bezpieczeństwo 
Trasa musi być przygotowana w sposób zapewniający zawodnikom 
jazdę z pełną prędkością bez nadmiernego ryzyka wypadku. Aby 
poprawić bezpieczeństwo zawodów, jury zawodów może zmienić 
pierwszą pętlę w mass starcie, biegu pościgowym lub sztafecie, nawet 
jeśli oznacza to, że trasa, że nie spełni wymagań odległość lub 
wzniesienia. 

3.3.12  Strefa testowania nart 
Podczas wszystkich zawodów IBU, strefa testowania nart musi być 
usytuowana na lekko pochylonym terenie na stadionie lub w jego 
pobliżu, musi mieć minimum 6m szerokości wliczając wystarczająco 
dużo miejsca by pomieścić cały ruch na nim. Stok do testowania nart  
powinien mieć nachylenie 8-12° i mieć co najmniej 30 m długości. 
Teren testowy musi być przygotowany w ten sam sposób jak trasy 
zawodów. Na terenie testowania nart musi być umieszczona tablica 

3.3.12  Strefa testowania nart 
Podczas wszystkich zawodów IBU, strefa testowania nart musi być 
usytuowana  na lekko pochylonym terenie na stadionie lub w jego 
pobliżu, musi mieć minimum 6m szerokości wliczając wystarczająco 
dużo miejsca by pomieścić cały ruch na nim. Stok do testowania nart  
powinien mieć nachylenie 8-12° i mieć co najmniej 30 m długości. 
Teren testowy musi być przygotowany w ten sam sposób jak trasy 
zawodów. Na terenie testowania nart musi być umieszczona tablica 



informacyjna pokazująca temperatury powietrza i śniegu w 
najwyższym i najniższym punkcie trasy. Informacje te muszą być 
zaktualizowane na trzy godziny  przed pierwszym startem a później 
aktualizowane co 30 minut,  do  czasu startu ostatniego zawodnika. 

informacyjna pokazująca temperatury powietrza i śniegu w 
najwyższym i najniższym punkcie trasy. Informacje te muszą być 
zaktualizowane  na trzy godziny  przed pierwszym startem a później 
aktualizowane co 30 minut,   do  czasu startu ostatniego zawodnika. 

3.4.3.1 Stanowiska strzeleckie 
Strzelnica podzielona jest na stanowiska strzeleckie. Z każdego z nich 
może strzelać jeden zawodnik. Każde stanowisko strzeleckie musi 
mieć co najmniej 2,75m ale nie więcej niż 3 m szerokości. Szerokość 
stanowiska strzeleckiego musi być oznakowana po obu  jego stronach 
od przedniej krawędzi  stanowiska strzeleckiego  na długości 1,5 m w 
kierunku do tyłu za pomocą pomalowanych na czerwono 
wpuszczonych 2 cm w śnieg listew,. Z przodu rampy strzeleckiej obie 
strony każdego toru strzeleckiego muszą być oznakowane od linii 
stanowisk do tarcz przy pomocy 7. znaczników w kształcie litery „T”, 
których tabliczki są (20 cm szerokość, 15 cm wysokość) w 
przemiennych kolorach odpowiadających oznakowaniu tarcz, które 
będą wyraźnie zaznaczać tor strzelecki, nie utrudniając jednak 
strzelania. Między zewnętrznym skrajem lewego i prawego toru 
strzeleckiego oraz początkiem wałów zabezpieczających, do których 
one przylegają, musi być zachowana odległość 3-5 m. Odległość ta 
musi być zachowana od skraju rampy do linii tarcz. 

3.4.3.1 Stanowiska strzeleckie 
Strzelnica podzielona jest na stanowiska strzeleckie. Z każdego z nich 
może strzelać jeden zawodnik. Każde stanowisko strzeleckie musi 
mieć co najmniej 2,75m ale nie więcej niż 3 m szerokości. Szerokość 
stanowiska strzeleckiego musi być oznakowana po obu  jego stronach 
od przedniej krawędzi  stanowiska strzeleckiego  na długości 1,5 m w 
kierunku do tyłu za pomocą pomalowanych na czerwono 
wpuszczonych 2 cm w śnieg listew,. Z przodu rampy strzeleckiej obie 
strony każdego toru strzeleckiego muszą być oznakowane od linii 
stanowisk do tarcz przy pomocy 7 5 znaczników w kształcie litery „T”, 
których tabliczki są (20 cm szerokość, 15 cm wysokość) w 
przemiennych kolorach odpowiadających oznakowaniu tarcz, które 
będą wyraźnie zaznaczać tor strzelecki, nie utrudniając jednak 
strzelania. Pierwsza linia znaczników T powinna rozpocząć się 10 m. 
Między zewnętrznym skrajem lewego i prawego toru strzeleckiego 
oraz początkiem wałów zabezpieczających, do których one przylegają, 
musi być zachowana odległość 3-5 m. Odległość ta musi być 
zachowana od skraju rampy do linii tarcz. 

6.4.5 Przedwczesny czas startu w biegu 
        indywidualnym i  sztafecie 

Jeżeli podczas biegu indywidualnego lub w strefie zmian sztafety 
dojdzie do przedwczesnego startu, to pomocnik sędziego startowego 
musi tak szybko, jak to tylko możliwe zatrzymać zawodnika. 
Zawodnik musi wrócić z powrotem za linię startu, a w biegach 
sztafetowych do strefy zmian sztafety i od nowa wystartować. Jeżeli 
jest to możliwe, to zawodnik – za wyjątkiem zawodników 
startujących  w sztafecie – wystartuje na nowo przez bramkę 
startową, albo na linii startu, przy zastosowaniu ręcznego pomiaru 
czasu (z wyjątkiem sztafety). Jeśli wyznaczony czas startu minął, to 
czas startu musi być identyczny z czasem startu podanym na liście 
startowej. Stracony przez to czas wlicza się do czasu zawodnika. 

6.4.5 Przedwczesny czas startu w mass starcie, sprincie, biegu 
indywidualnym i  sztafecie 

Jeżeli podczas mass startu, sprintu lub biegu indywidualnego dojdzie 
do przedwczesnego startu lub w sztafecie zostanie opuszczona strefa 
zmiany bez przekazania zmian sztafety, to pomocnik sędziego 
startowego musi tak szybko, jak to tylko możliwe zatrzymać 
zawodnika. zawodnik musi wrócić za linię startu, a w biegach 
sztafetowych do strefy zmian sztafety i od nowa wystartować. Jeżeli 
jest to możliwe, to zawodnik – za wyjątkiem zawodników startujących 
w sztafecie – wystartuje na nowo przez bramkę startową, albo na linii 
startu, przy zastosowaniu ręcznego pomiaru czasu (z wyjątkiem 
sztafety). Jeśli wyznaczony czas startu minął, to czas startu musi być 
identyczny z czasem startu podanym na liście startowej. Stracony 
przez to czas wlicza się do czasu zawodnika. 



6.4.6 Falstart przy starcie jednoczesnym, starcie 
         grupowym oraz w strefie zmian 

Jeżeli dojdzie do falstartu podczas startów jednoczesnych lub 
grupowych to przydzieleni IR (Sędziowie Międzynarodowi) i  osoby 
funkcyjne muszą zatrzymać zawodników na końcu równolegle 
przebiegających torów. Po takim falstarcie zawodnicy muszą 
ponownie wystartować. Jeżeli zmiana sztafety odbędzie się przed lub 
po - poza strefą zmiany - jest to falstart i zmiana musi być powtórzona 
w obrębie strefy zmian. Zawodnik lub sztafeta, którzy nie powrócą, by 
na nowo regulaminowo wystartować, nie są zaliczani jako startujący, 
jeżeli uprzednio spowodowali falstart. 

6.4.6 Falstart przy starcie jednoczesnym, starcie grupowym oraz w 
strefie zmian 

Jeżeli dojdzie do falstartu podczas startów jednoczesnych lub 
grupowych to przydzieleni IR (Sędziowie Międzynarodowi) i  osoby 
funkcyjne mogą wystrzelić kolejny sygnał i muszą zatrzymać 
zawodników na końcu równolegle przebiegających torów. Po takim 
falstarcie zawodnicy muszą ponownie wystartować. Jeżeli zmiana 
sztafety odbędzie się przed lub po - poza strefą zmiany - jest to falstart 
i zmiana musi być powtórzona w obrębie strefy zmian. Zawodnik lub 
sztafeta, którzy nie powrócą, by na nowo regulaminowo wystartować, 
nie są zaliczani jako startujący, jeżeli uprzednio spowodowali falstart. 

7.3.1  Wymiana nart i kijków 
Zawodnik może wymienić tylko jedną nartę, ale tylko wtedy, gdy 
została ona złamana lub wiązanie uległo zniszczeniu. Złamane kijki i 
zerwane paski mogą być wymieniane wielokrotnie. Na strzelnicy, 
sprzęt może być przekazany zawodnikowi jedynie za pośrednictwem 
osób funkcyjnych zawodów. Wymienione narty i kijki muszą 
odpowiadać normą Katalogu Materiałowego IBU. 
 

7.3.1  Wymiana nart i kijków 
Zawodnik może wymienić tylko jedną nartę, ale tylko wtedy, gdy 
została ona złamana lub wiązanie uległo zniszczeniu. Jeżeli można 
obiektywnie udowodnić, że zawodnik złamał obie narty lub wiązania 
przez przypadek, jury może zaakceptować wymianę obu nart aby  
zawodnika mógł ukończyć konkurencję. Złamane kijki i zerwane 
paski mogą być wymieniane wielokrotnie. Na strzelnicy, sprzęt może 
być przekazany zawodnikowi jedynie za pośrednictwem osób 
funkcyjnych zawodów. Wymienione narty i kijki muszą odpowiadać 
normą Katalogu Materiałowego IBU. 

9.2.3 Zawodnicy zdublowani podczas biegu 
         pościgowego i  mass startu 

We wszystkich biegach pościgowych i masowych podczas ZIO, MŚ, PŚ, 
ME i Pucharach IBU zawodnik, który został zdublowany przez 
prowadzącego zawodnika przed dobiegnięciem do strzelnicy musi się 
natychmiast wycofać z konkurencji  w odpowiednim miejscu przy 
strzelnicy. 
 

9.2.3 Zawodnicy zdublowani podczas biegu 
         pościgowego i  mass startu 

We wszystkich biegach pościgowych i masowych podczas ZIO, MŚ, PŚ, 
ME  i Pucharach IBU zawodnik, który został zdublowany musi zejść na 
bok i zakończyć swój bieg w konkurencji natychmiast po tym jak 
zostanie wyprzedzony przez prowadzącego  zawodnika. przez 
prowadzącego zawodnika przed dobiegnięciem do strzelnicy musi się 
natychmiast wycofać z konkurencji    w odpowiednim miejscu przy 
strzelnicy. 

9.2.4 Biegi sztafetowe 
We wszystkich biegach sztafetowych czas jednego zawodnika, 
członka zespołu to czas, jaki upłynął od startu do dokonanej zmiany 
lub od zmiany do kolejnej zmiany albo od zmiany do osiągnięcia przez 
niego mety. Łączny czas zespołu sztafetowego to czas jaki upłynął 
pomiędzy startem pierwszego członka sztafety do momentu 
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We wszystkich biegach sztafetowych czas jednego zawodnika, 
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przez niego mety. Łączny czas zespołu sztafetowego to czas jaki 
upłynął pomiędzy startem pierwszego członka sztafety do momentu 



osiągnięcia mety przez ostatniego członka sztafety. Czas 
nadbiegającego członka sztafety kończy się, gdy przekracza linię 
pomiaru czasu na początku strefy zmian, w tym samym momencie 
zaczyna się liczenie czasu członka sztafety, który kontynuuje bieg. 
Podczas ZIO, MŚ, PŚ, ME i Pucharów IBU: drużyny, które nie minęły 
rundy karnej zanim pierwsza sztafeta skończyła bieg, zostaną 
sklasyfikowane na podstawie ich czasu po rundzie karnej (punkt 
pomiaru czasu) i zostaną tam zatrzymane. Sztafety te zostaną 
umieszczone na wynikach i otrzymają wszystkie należne punkty. 

osiągnięcia mety przez ostatniego członka sztafety. Czas 
nadbiegającego członka sztafety kończy się, gdy przekracza linię 
pomiaru czasu na początku strefy zmian, w tym samym momencie 
zaczyna się liczenie czasu członka sztafety, który kontynuuje bieg. 
Podczas ZIO, MŚ, PŚ, ME i Pucharów IBU: zdublowany zawodnik musi 
zejść na bok i zakończyć swój bieg w konkurencji natychmiast po 
tym jak zostanie wyprzedzony przez prowadzącego  zawodnika. 
drużyny, które nie minęły rundy karnej zanim pierwsza sztafeta 
skończyła bieg, zostaną sklasyfikowane na podstawie ich czasu po 
rundzie karnej (punkt pomiaru czasu) i zostaną tam zatrzymane. 
Sztafety te zostaną umieszczone na wynikach i otrzymają wszystkie 
należne punkty na podstawie ostatniego punktu pomiaru czasu, 
który przekroczyli. 

9.4.1 Uwagi ogólne 
Wyniki to zapis rezultatów uzyskanych przez zawodników lub 
drużyny w danej konkurencji. Na organizatorze spoczywa obowiązek 
przygotowania wyników elektronicznie i na piśmie. We wszystkich 
imprezach IBU wyniki muszą być podane w języku angielskim, 
jednakże listy wyników mogą być wydane również w języku 
angielskim i jeszcze jednym języku. Wyniki tymczasowe i końcowe 
muszą zawierać następujące informacje: 
a) Nazwa i miejsce imprezy; 
b) Rodzaj, czas i termin zawodów; 
c) Dane dotyczące trasy i warunków atmosferycznych; 
d) Nazwiska członków Jury Zawodów; 
e) Podpis DT; 
f) Liczbę zawodników zgłoszonych i liczbę zawodników, którzy 

ukończyli konkurencję; 
g) Liczbę zawodników, którzy nie wystartowali i nie ukończyli 

konkurencji; 
h) Uwagi na temat nałożonych kar: z jakiego artykułu, ewentualna 

zmiana czasu zawodnika, rodzaj kary; 
i) Kolumny: 

 Miejsca od pierwszego do ostatniego zawodnika; 
 Numery startowe; 
 Nazwiska i imiona zawodników; 
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 Nazwa federacji lub zespołu; 
 Ilość niecelnych strzałów przypadających na każde strzelanie; 
 Ilość niecelnych strzałów w sumie; 
 Czasy biegu z dokładnością do 0,1 s; 
 Czas łączny biegu zawodnika i czas łączny biegu sztafety; 
 Strata do najlepszego zawodnika; 
 Punkty PŚ (w przypadku uzyskania); 
 Punkty Pucharu Narodów (w przypadku uzyskania). 

Dla biegu pościgowego pokazane zostaną: czas straty z zawodów 
kwalifikacyjnych oraz straty do zwycięzcy dla pozostałych 
zawodników. 

 Data urodzenia zawodnika (dla list startowych i wynikowych, 
kiedy jest to możliwe); 

 Nazwa federacji lub zespołu; 
 Ilość niecelnych strzałów przypadających na każde strzelanie; 
 Ilość niecelnych strzałów w sumie; 
 Czasy biegu z dokładnością do 0,1 s; 
 Czas łączny biegu zawodnika i czas łączny biegu sztafety; 
 Strata do najlepszego zawodnika; 
 Punkty PŚ (w przypadku uzyskania); 
 Punkty Pucharu Narodów (w przypadku uzyskania). 

Dla biegu pościgowego pokazane zostaną: czas straty z zawodów 
kwalifikacyjnych oraz straty do zwycięzcy dla pozostałych 
zawodników. 

12.6.1.1.1 Dodatkowe ilości startujących 
b) dodatkowo, mistrzowie w biegach indywidualnych, sprintach i 

mass start podczas ZIO i MŚ z poprzedniego roku mogą zgłosić 

tych zawodników do MŚ do biegów indywidualnych, sprintów i 

mass start, jako dodatkową ilość przypadającą na Federację  

 

12.6.1.1.1 Dodatkowe ilości startujących 
b) dodatkowo, mistrzowie w biegach indywidualnych, sprintach, 

biegach pościgowych i mass start podczas ZIO i MŚ z 

poprzedniego roku mogą zostać zgłoszeni przez Federację 

Krajową do biegów indywidualnych, sprintów i mass start 

podczas MŚ, jako dodatkową ilość przypadającą na Federację. 

Mistrz w biegu pościgowym z ubiegłorocznych ZIO lub MŚ może 

zostać dodatkowo zgłoszony do biegu sprinterskiego, jednakże 

ilość przypadając na Federację na bieg sprinterski nie może 

przekroczyć pięciu (5). 

12.6.1.4 Biegi sztafetowe 
Na podstawie punktacji Pucharu Narodów z ubiegłego roku 30 
najlepszych krajów, mężczyźni i kobiety mogą zgłosić sztafety. 
Jeśli którykolwiek z krajów znajdujących się w 30 nie zgłosi 
sztafety, następne kraje mogą zgłosić swoje sztafety. 

12.6.1.4 Biegi sztafetowe 
Na podstawie punktacji Pucharu Narodów z ubiegłego roku 30 
najlepszych krajów, mężczyźni i kobiety mogą zgłosić sztafety. 
Jeśli którykolwiek z krajów znajdujących się w 30 nie zgłosi 
sztafety, następne kraje mogą zgłosić swoje sztafety. 

14.1.1 Uwagi ogólne 
Mistrzostwa kontynentalne w biathlonie są imprezami IBU i są 
przeprowadzane pod jej kontrolą wspólnie dla mężczyzn, kobiet, 
juniorów i juniorek.  
Organizacja ME przyznana zostaje przez Zarząd IBU na 
podstawie wniosków składanych przez federacje narodowe oraz 

14.1.1 Uwagi ogólne 
Mistrzostwa kontynentalne w biathlonie są imprezami IBU i są 
przeprowadzane pod jej kontrolą wspólnie dla mężczyzn, kobiet, 
juniorów i juniorek. Na zawodach innych niż ME dozwolone jest 
włączenie konkurencji dla juniorów młodszych i juniorek 
młodszych. 



na podstawie rekomendacji Komitetu Technicznego. W 
przypadku Otwartych Mistrzostw Europy obowiązuje artykuł 17 
tych przepisów. 

Organizacja ME przyznana zostaje przez Zarząd IBU na podstawie 
wniosków składanych przez federacje narodowe oraz na 
podstawie rekomendacji Komitetu Technicznego. W przypadku 
Otwartych Mistrzostw Europy obowiązuje artykuł 17 tych 
przepisów. 

 15.6.6 Sztafety 
Na zawodach PŚ ze sztafetami, wszystkie Federacje mające prawo 
startu mogą zarejestrować minimalną liczbę wymaganych 
zawodników, którzy będą rywalizować w sztafecie, pod 
warunkiem, że wszyscy zawodnicy spełniają wymagania 
kwalifikacyjne dla PŚ.  
Zasada ta odnosi się także do sztafet mieszanych i pojedynczych 
sztafet mieszanych,  pod warunkiem, że Federacje mają zarówno 
mężczyzn jak i kobiet z prawem startu w PŚ. 
Wymienione drużyny z Federacji Krajowych mogą zatem zgłosić 
maksymalnie do czterech (4) zawodników do sztafety, po dwóch 
(2) zawodników na płeć do sztafety mieszanej i po trzech (3) na 
płeć, gdy sztafeta mieszana i pojedyncza sztafeta mieszana 
rozgrywane są na tym samym Pucharze Świata. 

15.8.2.2  Punkty Pucharu Narodów 
Punkty Pucharu Narodów przyznawane są osobno dla kobiet i 
mężczyzn. 
Na każdych zawodach Pucharu Świata i MŚ  w biegach 
sprinterskich i indywidualnych przyznawane będą punkty jak 
następuje:  

 
1. miejsce 160 punktów 2 miejsce 154 punkty 
3 miejsce 148 punktów 4 miejsce 143 punkty 
5 miejsce 140 punktów 6 miejsce 138 punktów 
7 miejsce 136 punktów 8 miejsce 134 punkty 
9 miejsce 132 punkty 10 miejsce 131 punktów 

Miejsca punktowane są do 30 pozycji, odejmując kolejno o 
jeden punkt od 10 miejsca do 21 miejsca oraz odejmując o 
dwa punkty do miejsca 30.  

 
Dla sztafet podczas PŚ i MŚ przyznane zostaną następujące 
punkty  Pucharu Narodów: 

15.8.2.2  Punkty Pucharu Narodów 
Punkty Pucharu Narodów przyznawane są osobno dla kobiet i 
mężczyzn. 
Na każdych zawodach Pucharu Świata i MŚ  w biegach 
sprinterskich i indywidualnych przyznawane będą punkty jak 
następuje:  

 
1. miejsce 160 punktów 2 miejsce 154 punkty 
3 miejsce 148 punktów 4 miejsce 143 punkty 
5 miejsce 140 punktów 6 miejsce 138 punktów 
7 miejsce 136 punktów 8 miejsce 134 punkty 
9 miejsce 132 punkty 10 miejsce 131 punktów 

a następnie zmniejsza się o jeden punkt w dół do 80. 
miejsca, potem zmniejsza się o 2 punkty, zaś po 1 punkcie 
przyznaje się od miejsca 110. i dalej. 

 
Dla sztafet podczas PŚ i MŚ przyznane zostaną następujące 
punkty  Pucharu Narodów: 



 
1 miejsce 420 punktów 2 miejsce 390 punktów 3 miejsce 360 punktów 
4 miejsce 330 punktów 5 miejsce 310 punktów 6 miejsce 290 punktów 
7 miejsce 270 punktów 8 miejsce 250 punktów 9 miejsce 230 punktów 

10 miejsce 220 punktów 11 miejsce 210 punktów 12 
miejsce 

200 punktów 

13 miejsce 190 punktów 14 miejsce 180 punktów 15 
miejsce 

170 punktów 

16 miejsce 160 punktów 17 miejsce 150 punktów 18 
miejsce 

140 punktów 

19 miejsce 130 punktów 20 miejsce 120 punktów 21 
miejsce 

110 punktów 

22 miejsce 100 punktów 23 miejsce 90 punktów 24 
miejsce 

80 punktów 

25 miejsce 70 punktów 26 miejsce 60 punktów 27 
miejsce 

50 punktów 

28 miejsce 40 punktów 29 miejsce 30 punktów 30 
miejsce 

20 punktów 

 
W przypadku sztafety mieszanej punkty Pucharu Narodów 
zostaną podzielone po połowie dla mężczyzn i kobiet. 
W przypadku pojedynczych sztafet mieszanych punkty Pucharu 
Narodu przyznawane dla sztafet zostaną podzielone przez cztery 
i przyznane będą następująco: 

 
1 miejsce 105 punktów 2 miejsce 97.5 punktu 3 miejsce 90 

punktów 
4 miejsce 82.5 punktu 5 miejsce 77.5 punktu 6 miejsce 72.5 

punktu 
7 miejsce 67.5 punktu 8 miejsce 62.5 punktu 9 miejsce 57.5 

punktu 
10 miejsce 55 punktów 11 miejsce 52.5 punktu 12 miejsce 50 

punktów 
13 miejsce 47.5 punktu 14 miejsce 45 punktów 15 miejsce 42.5 

punktu 
16 miejsce 40 punktów 17 miejsce 37.5 punktu 18 miejsce 35 

punktów 
19 miejsce 32.5 punktu 20 miejsce 30 punktów 21 miejsce 27.5 

punktu 
22 miejsce 25 punktów 23 miejsce 22.5 punktu 24 miejsce 20 

punktów 
25 miejsce 17.5 punktu 26 miejsce 15 punktów 27 miejsce 12.5 punkt 

 
1 miejsce 420 punktów 2 miejsce 390 punktów 3 miejsce 360 punktów 
4 miejsce 330 punktów 5 miejsce 310 punktów 6 miejsce 290 punktów 
7 miejsce 270 punktów 8 miejsce 250 punktów 9 miejsce 230 punktów 

10 
miejsce 

220 punktów 11 miejsce 210 punktów 12 miejsce 200 punktów 

13 
miejsce 

190 punktów 14 miejsce 180 punktów 15 miejsce 170 punktów 

16 
miejsce 

160 punktów 17 miejsce 150 punktów 18 miejsce 140 punktów 

19 
miejsce 

130 punktów 20 miejsce 120 punktów 21 miejsce 110 punktów 

22 
miejsce 

100 punktów 23 miejsce 90 punktów 24 miejsce 80 punktów 

25 
miejsce 

70 punktów 26 miejsce 60 punktów 27 miejsce 50 punktów 

28 
miejsce 

40 punktów 29 miejsce 30 punktów 30 miejsce 20 punktów 

 
W przypadku sztafety mieszanej i pojedynczej sztafety mieszanej 
punkty Pucharu Narodów zostaną podzielone po połowie dla 
mężczyzn i kobiet. 
W przypadku pojedynczych sztafet mieszanych punkty Pucharu 
Narodu przyznawane dla sztafet zostaną podzielone przez cztery 
i przyznane będą następująco: 

1 miejsce 105 punktów 2 miejsce 97.5 punktu 3 miejsce 90 
punktów 

4 miejsce 82.5 punktu 5 miejsce 77.5 punktu 6 miejsce 72.5 
punktu 

7 miejsce 67.5 punktu 8 miejsce 62.5 punktu 9 miejsce 57.5 
punktu 

10 miejsce 55 punktów 11 miejsce 52.5 punktu 12 
miejsce 

50 
punktów 

13 miejsce 47.5 punktu 14 miejsce 45 punktów 15 
miejsce 

42.5 
punktu 

16 miejsce 40 punktów 17 miejsce 37.5 punktu 18 
miejsce 

35 
punktów 

19 miejsce 32.5 punktu 20 miejsce 30 punktów 21 
miejsce 

27.5 
punktu 

22 miejsce 25 punktów 23 miejsce 22.5 punktu 24 
miejsce 

20 
punktów 



28 miejsce 10 punktów 29 miejsce 7.5 punktu 30 miejsce 5 punktów 
 

 

25 miejsce 17.5 punktu 26 miejsce 15 punktów 27 
miejsce 

12.5 punkt 

28 miejsce 10 punktów 29 miejsce 7.5 punktu 30 
miejsce 

5 punktów 

16.1 Uwagi ogólne 
Puchary IBU są imprezami organizowanymi przez IBU i są 
przeprowadzane dla                  kobiet i mężczyzn. Juniorzy mogą 
uczestniczyć według zapisów w punkcie 1.2.2. 
Juniorzy młodsi maja prawo startu w Pucharze IBU jeśli: 
a) Zdobyli kwalifikacje Pucharu Świata w poprzednim lub aktualnym 

sezonie, lub 
b) Uzyskali co najmniej jeden rezultat w pierwszej połowie 

zawodników, którzy ukończyli biegi podczas MŚJ/JMł, Pucharu 
IBU, PŚ, MŚ, ME, YOG lub EYOF w poprzednim lub aktualnym 
sezonie. 

Kwalifikacja do Pucharu IBU uzyskana przez juniora młodszego 
pozostaje ważna. 
Liczba zawodów Pucharów IBU w sezonie będzie określona przez 
Zarząd IBU po konsultacji z Komitetem Technicznym. Komitet 
Techniczny poleca miejsca Zarządowi IBU. Zarząd IBU zdecyduje ile i 
jakich będzie konkurencji na danych zawodach. Te informacje zostaną 
zamieszczone w kalendarzu IBU. Punkty Pucharów IBU będą 
przyznawane podczas ME. 

16.1 Uwagi ogólne 
Puchary IBU są imprezami organizowanymi przez IBU i są 
przeprowadzane dla                  kobiet i mężczyzn. Juniorzy mogą 
uczestniczyć według zapisów w punkcie 1.2.2. 
Juniorzy młodsi maja prawo startu w Pucharze IBU jeśli: 
a) Zdobyli kwalifikacje Pucharu Świata w poprzednim lub aktualnym 

sezonie, lub 
b) Uzyskali co najmniej jeden rezultat w pierwszej połowie 

zawodników, którzy ukończyli biegi podczas MŚJ/JMł, Pucharu 
IBU, PŚ, MŚ, ME, YOG lub EYOF w poprzednim lub aktualnym 
sezonie. 

Kwalifikacja do Pucharu IBU uzyskana przez juniora młodszego 
pozostaje ważna. 
Liczba zawodów Pucharów IBU w sezonie będzie określona przez 
Zarząd IBU po konsultacji z Komitetem Technicznym. Komitet 
Techniczny poleca miejsca Zarządowi IBU. Zarząd IBU zdecyduje ile i 
jakich będzie konkurencji na danych zawodach. Te informacje 
zostaną zamieszczone w kalendarzu IBU. Punkty Pucharów IBU będą 
przyznawane podczas ME. 

16.2   Rejestracja i limity zgłoszeń 
Narodowe Federacje mogą uczestniczyć w zawodach Pucharu IBU w 
biegach sprinterskich i pościgowych, zarówno mężczyźni jaki i 
kobiety. Limity zgłoszeń ustalane są na podstawie miejsca w 
klasyfikacji Pucharu Narodów Pucharów IBU                   z 
poprzedniego sezonu.  

MIEJSCE W 
RANKINGU 
PUCHARÓW 
IBU 

MOŻNA 
ZGŁOSIĆ 

MOŻE 
WYSTARTOWA
Ć 

MAKSYMALN
IE NA 
STARCIE 

1 – 5 7 6 30 
6 – 10 6 5 25 
11 – 20 5 4 40 
21 I DALEJ 4 3 (60) 

   W SUMIE 155 
 

16.2   Rejestracja i limity zgłoszeń 
Narodowe Federacje mogą uczestniczyć w zawodach Pucharu IBU w 
biegach sprinterskich i pościgowych, zarówno mężczyźni jaki i 
kobiety. Limity zgłoszeń ustalane są na podstawie miejsca w 
klasyfikacji Pucharu Narodów Pucharów IBU  z poprzedniego sezonu.  

MIEJSCE W 
RANKINGU 
PUCHARÓW 
IBU 

MOŻNA 
ZGŁOSIĆ 

MOŻE 
WYSTARTOWA
Ć 

MAKSYMALN
IE NA 
STARCIE 

1 – 5 8 6 30 
6 – 10 7 5 25 
11 – 20 6 4 40 
21 I DALEJ 5 3 (60) 

   W SUMIE 155 
 



16.2.1 Uwagi ogólne 
W każdym trymestrze zawodnik musi zdobyć 200 lub mniej punktów 
kwalifikacyjnych IBU przynajmniej jeden raz. Zawodnik musi 
pokazać, że umie kompetentnie poruszać się na nartach i zachowywać 
na strzelnicy. Zawodnicy, którzy nie osiągną wymaganych limitów nie 
mogą brać udziału w zawodach do drugiego następującego trymestru. 
Juniorzy młodsi mogą brać udział w zawodach ale tylko zgodnie z 
przepisami zawartymi w punkcie 16.1 powyżej. 

16.2.1 Uwagi ogólne 
W każdym trymestrze zawodnik musi zdobyć 250 lub mniej punktów 
kwalifikacyjnych IBU przynajmniej jeden raz lub mieć 250 lub mniej 
punktów na liście punktów kwalifikacyjnych IBU. Zawodnik musi 
pokazać, że umie kompetentnie poruszać się na nartach i 
zachowywać na strzelnicy. Zawodnicy, którzy nie osiągną 
wymaganych limitów nie mogą brać udziału w zawodach do 
drugiego następującego trymestru. Juniorzy młodsi mogą brać udział 
w zawodach ale tylko zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie 
16.1 powyżej. 

16.4.2  Punkty Pucharu Narodów Pucharu IBU 

W przypadku sztafety mieszanej punkty Pucharu Narodów zostaną 

podzielone po połowie dla mężczyzn i kobiet. 

W przypadku pojedynczych sztafet mieszanych punkty Pucharu 

Narodu przyznawane dla sztafet zostaną podzielone przez cztery i 

przyznane będą następująco: 
1 miejsce 105 

punktów 

2 miejsce 97.5 

punktu 

3 miejsce 90 punktów 

4 miejsce 82.5 punktu 5 miejsce 77.5 

punktu 

6 miejsce 72.5 punktu 

7 miejsce 67.5 punktu 8 miejsce 62.5 

punktu 

9 miejsce 57.5 punktu 

10 miejsce 55 punktów 11 

miejsce 

52.5 

punktu 

12 miejsce 50 punktów 

13 miejsce 47.5 punktu 14 

miejsce 

45 

punktów 

15 miejsce 42.5 punktu 

16 miejsce 40 punktów 17 

miejsce 

37.5 

punktu 

18 miejsce 35 punktów 

19 miejsce 32.5 punktu 20 

miejsce 

30 

punktów 

21 miejsce 27.5 punktu 

16.4.2  Punkty Pucharu Narodów Pucharu IBU 

W przypadku sztafety mieszanej i pojedynczej sztafety mieszanej 

punkty Pucharu Narodów zostaną podzielone po połowie dla 

mężczyzn i kobiet. 

W przypadku pojedynczych sztafet mieszanych punkty Pucharu 

Narodu przyznawane dla sztafet zostaną podzielone przez cztery i 

przyznane będą następująco: 
1 miejsce 105 punktów 2 miejsce 97.5 punktu 3 miejsce 90 

punktów 

4 miejsce 82.5 punktu 5 miejsce 77.5 punktu 6 miejsce 72.5 

punktu 

7 miejsce 67.5 punktu 8 miejsce 62.5 punktu 9 miejsce 57.5 

punktu 

10 

miejsce 

55 punktów 11 miejsce 52.5 punktu 12 

miejsce 

50 

punktów 

13 

miejsce 

47.5 punktu 14 miejsce 45 punktów 15 

miejsce 

42.5 

punktu 

16 

miejsce 

40 punktów 17 miejsce 37.5 punktu 18 

miejsce 

35 

punktów 

19 32.5 punktu 20 miejsce 30 punktów 21 27.5 



22 miejsce 25 punktów 23 

miejsce 

22.5 

punktu 

24 miejsce 20 punktów 

25 miejsce 17.5 punktu 26 

miejsce 

15 

punktów 

27 miejsce 12.5 punkt 

28 miejsce 10 punktów 29 

miejsce 

7.5 punktu 30 miejsce 5 punktów 

 

miejsce miejsce punktu 

22 

miejsce 

25 punktów 23 miejsce 22.5 punktu 24 

miejsce 

20 

punktów 

25 

miejsce 

17.5 punktu 26 miejsce 15 punktów 27 

miejsce 

12.5 punkt 

28 

miejsce 

10 punktów 29 miejsce 7.5 punktu 30 

miejsce 

5 punktów 

 

16.5    Rodzaje punktacji 

Obowiązywać będą następujące sposoby punktacji dla kobiet i 

mężczyzn: 

a) Punktacja łączna Pucharu IBU (za sprint, bieg 

indywidualny, pościgowy i bieg masowy Otwartych 

Mistrzostw Europy);  

b) Punktacja Pucharu IBU w biegu indywidualnym 

c) Punktacja łączna Pucharu IBU  w biegu sprinterskim 

d) Punktacja łączna Pucharu IBU w biegu pościgowym 

e) Punktacja łączna Pucharu Narodów Pucharu IBU (sprint, 

bieg indywidualny, sztafeta, sztafeta mieszana)  

 

16.5    Rodzaje punktacji 

Obowiązywać będą następujące sposoby punktacji dla kobiet i 

mężczyzn: 

a) Punktacja łączna Pucharu IBU (za sprint, bieg 

indywidualny, pościgowy i bieg masowy Otwartych 

Mistrzostw Europy);  

b) Punktacja Pucharu IBU w biegu indywidualnym 

c) Punktacja łączna Pucharu IBU  w biegu sprinterskim 

d) Punktacja łączna Pucharu IBU w biegu pościgowym 

e) Punktacja łączna Pucharu IBU w sztafecie (włączając 

wszystkie rodzaje sztafet) 

f) Punktacja łączna Pucharu Narodów Pucharu IBU (sprint, 

bieg indywidualny, sztafeta, sztafeta mieszana)  

16.5.1.2. Punktacja biegu indywidualnego, 

                  sprintu oraz biegu pościgowego w 

                  Pucharze IBU. 

Punktacja końcowa każdej konkurencji obliczana w ten sam 

sposób – przez dodanie wyników wszystkich biegów danej 

konkurencji. 

 

16.5.1.2. Punktacja biegu indywidualnego, 

                  Sprintu, oraz biegu pościgowego oraz 

                   sztafet w Pucharze IBU. 

Punktacja końcowa każdej konkurencji obliczana w ten sam 

sposób – przez dodanie wyników wszystkich biegów danej 

konkurencji. Minimum dwie konkurencje muszą być punktowane 

w jednym sezonie Pucharu, aby zostać nagrodzonym. 

16.5.1.3. Punktacja Pucharu Narodów Pucharu 

                IBU. 

 Trzech najlepszych zawodników danej Federacji Narodowej 

16.5.1.3. Punktacja Pucharu Narodów Pucharu 

                IBU. 

 Trzech najlepszych zawodników danej Federacji Narodowej 



zdobywa punkty Pucharu Narodów Pucharu IBU w biegu 

indywidualnym i sprinterskim podczas zwodów IBU oraz OECH. 

Punkty ze sztafety i sztafety mieszanej zostaną dodane (jeśli się 

odbędzie) zostaną dodane do tych z biegu indywidualnego oraz ze 

sprintu; suma tych wyników będzie stanowiła wynik danej 

federacji narodowej; minus dwa najsłabsze rezultaty. 

 

zdobywa punkty Pucharu Narodów Pucharu IBU w biegu 

indywidualnym i sprinterskim podczas zwodów IBU oraz OECH. 

Punkty ze sztafety i sztafety mieszanej zostaną dodane (jeśli się 

odbędzie) zostaną dodane do tych z biegu indywidualnego oraz ze 

sprintu; suma tych wyników będzie stanowiła wynik danej 

federacji narodowej; minus pojedynczy najniższy wynik z 

którejkolwiek sztafety i pojedynczy najniższy wynik z biegu 

indywidualnego lub sprintu dwa najsłabsze rezultaty. 

16.8 Sztafety/Sztafety mieszane na Pucharach IBU 
                Każda federacja może zgłosić do zawodów jedną sztafetę. Nie 

będzie losowania do tej konkurencji. Numery startowe zostaną 

rozdane na podstawie miejsca danej federacji w klasyfikacji 

Pucharu Narodów Pucharu IBU, w kolejności. Numery startowe do 

sztafety mieszanej zostaną rozdane na podstawie sumy punktów 

danej federacji z rankingu Pucharu Narodów Pucharu IBU kobiet i 

mężczyzn, w kolejności. Jeśli brakuje sztafety jakiejś federacji 

narodowej lub nie został ona zgłoszona do zawodów, wszystkie 

sztafety znajdujące się za nią przesuwają się do góry. Numer 

startowy każdej sztafety jest jednocześnie numerem miejsca 

startowego, numerem stanowiska strzeleckiego na 

przestrzeliwaniu oraz przy pierwszym strzelaniu. 

16.8 Sztafety/Sztafety mieszane na Pucharach IBU 
                Każda federacja może zgłosić do zawodów jedną sztafetę. Nie 

będzie losowania do tej konkurencji. Numery startowe zostaną 

rozdane na podstawie miejsca danej federacji w klasyfikacji 

Pucharu Narodów Pucharu IBU, w kolejności. Numery startowe do 

sztafety mieszanej zostaną rozdane na podstawie sumy punktów 

danej federacji z rankingu Pucharu Narodów Pucharu IBU kobiet i 

mężczyzn, w kolejności. Jeśli brakuje sztafety jakiejś federacji 

narodowej lub nie został ona zgłoszona do zawodów, wszystkie 

sztafety znajdujące się za nią przesuwają się do góry.  

 Podczas pierwszego (1) trymestru każdego sezonu, będą miały 

zastosowanie odpowiednie wyniki końcowe Pucharu Narodów z 

poprzedniego sezonu - dla kolejności startowej zarówno sztafety 

jaki i  sztafety mieszanej. 

               Numer startowy każdej sztafety jest jednocześnie numerem 

miejsca startowego, numerem stanowiska strzeleckiego na 

przestrzeliwaniu oraz przy pierwszym strzelaniu. 

                W przypadku, gdy jest więcej niż 30 drużyn sztafetowych, 

najlepsze zespoły z wynikami z odpowiedniego Pucharu Narodów 

są kwalifikowane wg kolejności w rankingu. Jeżeli pozostaną 

wolne pozycje startowe, to mogą one zostać uzupełnione 

nierankingowymi Federacjami Krajowym; ich pozycja startowa 

zostanie określona poprzez losowanie jury. 

 17.2 Kwalifikacje 



Zgodnie z ogólną zasadą, Mistrzostwa Europy rozgrywane są dla 
mężczyzn i kobiet. Juniorzy mogą rywalizować, tak jak to określono 
w art. 1.2.2. Juniorzy Młodsi mają prawo do startu w Pucharze IBU, 
jeżeli: 
a)  udało im się osiągnąć eliminacje PŚ lub IBU w poprzednim lub 

bieżącym sezonie lub 
b) udało im się osiągnąć przynajmniej jeden wynik w górnej 

połowie zawodników, którzy ukończyli biegi w MŚ Juniorów i 
Juniorów Młodszych, Pucharze IBU Juniorów, PŚ, MŚ, ME, MIO 
lub EYOF w poprzednim lub bieżącym sezonie. Punkty Pucharu  
IBU będą przyznawane na ME. Sportowcy, którzy nie zdobyli 
prawa startu w danym trymestrze Pucharu IBU na podstawie 
art. 16.2.1 mogą jednak rywalizować podczas ME. 

17.2     Uczestnicy 
Uczestnicy muszą być członkami Narodowej Federacji zrzeszonej 

w IBU. Każda Narodowa Federacja może zgłosić do  6 zawodników 

w każdej kategorii do startu w biegu indywidualnym i 

sprinterskim. Każda NF może zgłosić 1 sztafetę w każdej kategorii. 

60 najlepszych zawodników z biegu kwalifikacyjnego będzie 

uprawnionych do startu w biegu pościgowym. Dodatkowo, każda 

NF może zgłoście dodatkowo do swoich limitów zgłoszeń 

mistrzów z biegu sprinterskiego i indywidualnego z Mistrzostw 

Europy z poprzedniego roku. Lista startowa do biegu masowego 

utworzona będzie na podstawie sumy punktów Pucharu IBU 

zdobytych podczas OECH.  

 

17.23     Uczestnicy, rejestracja i zgłoszenia 
Uczestnicy muszą być członkami Narodowej Federacji zrzeszonej 

w IBU. Każda Narodowa Federacja może zgłosić do  6 zawodników 

w każdej kategorii do startu w biegu indywidualnym i 

sprinterskim. Każda NF może zgłosić 1 sztafetę w każdej kategorii. 

60 najlepszych zawodników z biegu kwalifikacyjnego będzie 

uprawnionych do startu w biegu pościgowym. Dodatkowo, każda 

NF może zgłoście dodatkowo do swoich limitów zgłoszeń 

mistrzów z biegu sprinterskiego, i indywidualnego i mass startu z 

Mistrzostw Europy z poprzedniego roku. Lista startowa do biegu 

masowego utworzona będzie na podstawie  

a) 10 najlepszych zawodników z całości wyników  obecnego 
Pucharu IBU ; 

b) medalistów bieżących OECH (jeśli nie zostali już 
zakwalifikowani); 

c) pozostałe pola zostaną wypełnione wg kolejności 
sportowców, którzy w rankingu uzyskali najwyższą sumę 
punktów Pucharu IBU podczas OECH; 

d) dodatkowo, ubiegłoroczny zwycięzca biegu masowego 
podczas OECH zostanie dopuszczony do startu i otrzyma 
numer startowy 30. 

Jeśli sportowcy zakwalifikowani według punktu a), b) lub d) nie są 



obecni / nie zamierzają startować, to te wolne miejsca startowe 
zostaną wypełnione sportowcami z punktu c). 

18.2 Wydarzenia i konkurencje 
Federacje będące członkiem IBU mogą ubiegać się o organizację 
Pucharu IBU Juniorów. Preferowane są obiekty posiadające 
licencję IBU lecz licencja nie jest konieczna. Zarząd IBU ustali 
terminy czterech Pucharów IBU Juniorów w sezonie bazując na 
rekomendacjach Komitetu Technicznego IBU. Każda impreza 
powinna zawierać dwie konkurencje spośród następujących: bieg 
indywidualny, sprinterski, pościgowy i sztafetowy). Zawody 
lokalne mogą odbywać się w tym samym czasie, na tym samym 
obiekcie co Puchar IBU Juniorów. Jednakże, w takim przypadku, 
ważniejsze dla zawodników w kategorii juniora powinno być 
wzięcie udziału w zawodach lokalnych. 

 

18.2 Wydarzenia i konkurencje 
Federacje będące członkiem IBU mogą ubiegać się o organizację 
Pucharu IBU Juniorów. Preferowane są obiekty posiadające 
licencję IBU lecz licencja nie jest konieczna. Zarząd IBU ustali 
terminy czterech Pucharów IBU Juniorów w sezonie bazując na 
rekomendacjach Komitetu Technicznego IBU. Każda impreza 
powinna zawierać dwie lub trzy konkurencje spośród 
następujących: bieg indywidualny, sprinterski, pościgowy i 
sztafetowy. Za zgodą IBU, w wyjątkowych przypadkach, zawody 
lokalne mogą odbywać się w tym samym czasie, na tym samym 
obiekcie co Puchar IBU Juniorów. Jednakże, w takim przypadku, 
ważniejsze dla zawodników w kategorii juniora powinno być 
wzięcie udziału w zawodach lokalnych. 

18.3 Uczestnictwo i zapisy 
Każda federacja będąca członkiem IBU może zgłosić pięć kobiet i 
pięciu mężczyzn. Organizator może zgłosić dodatkowych pięciu 
mężczyzn i pięć kobiet. 

18.3 Uczestnictwo i zapisy 
Każda federacja będąca członkiem IBU może zgłosić pięć kobiet i 
pięciu mężczyzn. Organizator i te kraje, które zakończyły poprzedni 
sezonu w  pierwszej 10 w punktacji Pucharu Narodów, czy to w PŚ 
lub Pucharze IBU, może zgłosić dodatkowych pięciu dwóch (2) 
mężczyzn i pięć dwie (2) kobiety. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKSY DO REGULAMINU ZAWODÓW BIATHLONOWYCH 

ANEKS A 

PRZEPISY 2014 ZMIANY ZATWIERDZONE NA XII KONGRESIE 

3.2.1.1 Aktualnie zatwierdzone systemy tarcz 
Obecnie dopuszczone są następujące systemy tarcz: 

a) Systemy mechaniczne: 
 Kurvinen  FIN 
 Devon Model BT-500 USA (włącznie i do Pucharu Świata) 
 HORA 1000 – GER 
 VingMek - NOR 

b) Systemy elektroniczne/elektromechaniczne: 
 Kurvinen  (KES 2002) FIN 

c) Systemy elektroniczne: 
 HoRa 200 E - GER 

 

3.2.1.2 Aktualnie zatwierdzone systemy tarcz 
Obecnie dopuszczone są następujące systemy tarcz: 

a) Systemy mechaniczne: 
 Kurvinen  FIN 
 Devon model BT-500 USA 
 HORA 1000 – GER 
 AccuPro model RTI-1025 CAN 
 VingMek - NOR 

b) Systemy elektroniczne/ elektromechaniczne: 
 Kurvinen  (KES 2002) FIN 

c) Systemy elektroniczne: 
 HoRa 200 E - GER 

3.2.1.3 Wymiar 
Numery startowe mają następujące wymiary: 

a) Numery na przedzie i z tyłu koszulki: cyfry „pisane” lub 
„drukowane”,  o wysokości co najmniej 10 cm, szerokość co 
najmniej 1,5 cm w przypadku cyfr pisanych i 2 cm w przypadku 
cyfr drukowanych. 

b) Numery boczne na koszulce: wysokości co najmniej 6 cm, 
szerokość co najmniej 1,2 cm; krawędź dolna cyfr musi 
znajdować się w odległości 8,5 cm od dolnego brzegu koszulki. 

c) Numery udowe: wysokość 12 cm, szerokość 2 cm. 
 

3.2.1.4 Wymiar 
Numery startowe mają następujące wymiary: 

a) Numery na przedzie i z tyłu koszulki: cyfry „pisane” lub 
„drukowane”,   o wysokości co najmniej 10 cm, szerokość co 
najmniej 1,5 cm w przypadku cyfr pisanych i 2 cm w przypadku 
cyfr drukowanych. 

b) Numery boczne na koszulce: wysokości co najmniej 6 cm, 
szerokość co najmniej 1,2 cm; krawędź dolna cyfr musi 
znajdować się w odległości 8,5 cm od dolnego brzegu koszulki. 

c) Numery udowe: wysokość 8-12 cm, szerokość 1-2 cm. 
d) Numery na kaskach: podczas zawodów, numery, o wymiarach 4 

cm wysokości x 0,5 cm szerokości powinny być umieszczone na 
kaskach. 

ANEKS D 

1.4 Rejestracja i zgłoszenia 
Na zawody MŚ każda federacja narodowa ma prawo zgłosić 6 
zawodników, prawo startu ma także 6 zawodników. 

1.4 Rejestracja i zgłoszenia 
Na zawody MŚ każda federacja narodowa ma prawo zgłosić 6 
zawodników, prawo startu ma także 6 zawodników. 



W biega sztafetowych każda federacja narodowa ma prawo wystawić 
jedną sztafetę. Federacja narodowa, która jest gospodarzem zawodów 
może zgłosić większą liczbę zawodników jeśli Kierownik Zawodów 
(RD)/ Delegat Techniczny wyrażą zgodę. Dodatkowa grupa 
zawodników musi zostać umieszczona w losowaniu przed zwykłymi 
grupami do losowania. 

W biega sztafetowych każda federacja narodowa ma prawo wystawić 
jedną sztafetę. Federacja narodowa, która jest gospodarzem zawodów 
może zgłosić większą liczbę zawodników jeśli Kierownik Zawodów 
(RD)/ Delegat Techniczny wyrażą zgodę. Dodatkowa grupa 
zawodników musi zostać umieszczona w losowaniu przed zwykłymi 
grupami do losowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


