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Protokół nr Z-9/10/2019 

Z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach 

z dnia 15 października 2019 roku 

Obecni na posiedzeniu: 

1. Dagmara Gerasimuk   Prezes 
2. Stanisław Kępka   Wiceprezes 
3. Józef Staszel    Wiceprezes 
4. Joanna Badacz   Sekretarz 
5. Urszula Filip 
6. Adam Górecki 
7. Krzysztof Nowak 
8. Jan Piczura 

 
Nieobecni: 

1. Edward Jakieła 
 

Goście: 

1. Zbigniew Waśkiewicz  Dyrektor Sportowy  
2. Tomasz Bernat   Dyrektor Techniczny  

 
Program posiedzenia Zarządu: 

1. Informacja o bieżących działaniach Związku.  

2. Podsumowanie bieżących działań związanych z okresem przygotowawczym, 

organizacją imprez letnich w tym Mistrzostw Polski. 

3. Omówienie realizacji projektu Biatlon dla każdego w 2019 roku. 

4. Omówienie realizacji projektu I Ty możesz zostać biathlonistą w tym sportowe wakacje, 

kursokonferencja szkoleniowa.  

5. Zatwierdzenie wytycznych na sezon 2019.2020  

6. Zatwierdzenie kalendarza zawodów na sezon 2019.2020 

7. Zatwierdzenie zasad kwalifikacji do imprez mistrzowskich.  

8. Wniosek o nadanie statusu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku 

Biathlonu w szkole sportowej Chorzowie.  

9. Sytuacja finansowa Związku.  

10. Regulamin licencyjny- aktualizacja.  

11. Regulamin odznaczeń i wyróżnień PZBiath.  

12. Regulamin certyfikacji obiektów – aktualizacja.  

13. Wnioski Komisji Sędziowskiej.  

14. Sprawy bieżące.  
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Wnioski: 

1. wniosek o nadawanie klas sportowych za sztafety seniorskie podczas Pucharów Świata oraz 

Pucharów IBU.  
 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała nr Z-9/1/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu 20 maja 

2019 roku 

2. Uchwała nr Z-9/2/2019 w sprawie zatwierdzenia wytycznych sportowych na sezon 
2019/2020. 

3. Uchwała nr Z-9/3/2019 w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez PZBiath. na sezon 

2019/2020. 

4. Uchwała nr Z-9/4/2019 w sprawie zasad kwalifikacji do imprez mistrzowskich w sezonie 

2019/2020. 

5. Uchwała nr Z-9/5/2019 w sprawie nadania statusu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego 

Związku Biathlonu Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa 

Sportowego w Chorzowie oraz IX Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego im. 

Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie.   

6. Uchwała nr Z-9/6/2019 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie licencyjnym.  

7. Uchwała nr Z-9/7/2019 w sprawie przyjęcia kryteriów nadawania licencji trenerskich oraz 

uprawnień trenera I klasy i klasy mistrzowskiej w PZBiath.  

8. Uchwała nr Z-9/8/2019 w sprawie przyjęcia mian w regulaminie certyfikacji obiektów. 

9. Uchwała nr Z-9/9/2019 w sprawie zatwierdzenia stopni sędziowskich i rozpoczęcia procesu 

unifikacji sędziów i jednolitego systemu szkoleń do nadawania uprawnień sędziowskich.  

10. Uchwała nr Z-9/10/2019 w sprawie kontynuacji programu „Biathlon dla każdego: w 2020 

roku.  

 

1. Uchwała nr Z-9/1/2019 

z dnia 15 października 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu  

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu 15 października 2019 roku 

 

I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu 15 października 2019 roku, stanowiący 

załącznik do niniejszej Uchwały. 

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, 

głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

2. Uchwała nr Z-9/2/2019 

z dnia 15 października 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

w sprawie  zatwierdzenia wytycznych sportowych na sezon 2019/2020. 

 

I. Przyjmuje się wytyczne sportowe na sezon 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, 

głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.  
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

3. Uchwała nr Z-9/3/2019 

z dnia 15 października 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez PZBiath. na sezon 2019/2020. 
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I. Przyjmuje się  kalendarz imprez Polskiego Związku Biathlonu w sezonie 2019/2020, stanowiący 

załącznik do niniejszej Uchwały.. 

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, 

głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

4. Uchwała nr Z-9/4/2019 
z dnia 15 października 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu  

w sprawie zasad kwalifikacji do imprez mistrzowskich w sezonie 2019/2020. 

 

I. Zatwierdza się zasady kwalifikacji do imprez mistrzowskich w sezonie 2019/2010, stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały.  

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, 

głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

5. Uchwała nr Z-9/5/2019 

z dnia 15 października 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

w sprawie nadania statusu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Biathlonu Szkole 

Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie             

oraz IX Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej w 

Chorzowie.   

 

Na podstawie wytycznych MSiT w sprawie wymogów  formalnych  dotyczących  utworzenia publicznej   

i niepublicznej szkoły mistrzostwa sportowego oraz ośrodka szkolenia sportowego młodzieży 

realizujących szkolenie młodzieży uzdolnionej ze środków FRKF 

 

I. Nadaje się status Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Biathlonu Szkole 

Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie 

oraz IX Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej       

w Chorzowie. 

II. Niniejsza uchwała została podjęta większością głosów przy 7 głosach „za”, braku sprzeciwu, 

oraz 1 głos wstrzymujący się. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

6. Uchwała nr Z-9/6/2019 

z dnia 15 października 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu  

w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie licencyjnym  

I. Wprowadzono dodatkowy zapis do regulaminu licencyjnego, który otrzymał brzmienie 

„Przy wydawaniu licencji trenerskich w biathlonie od dnia 15 października 2019r honorowane 
będą następujące dokumenty:  
1. Dokumenty wydane przez organizacje, które podpisały lub podpiszą porozumienie z Polskim 
Związkiem Biathlonu dotyczące kształcenia kadr instruktorskich i trenerskich w biathlonie  
według ram programowych wyznaczonych przez PZBiath.  
Za szczegółowe ramy programowe szkolenia dla instruktorów i trenerów w biathlonie odpowiada 
Komisja Szkoleni”.  

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, 

głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.  

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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7. Uchwała nr Z-9/7/2019 

z dnia 15 października 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

w sprawie przyjęcia kryteriów nadawania licencji trenerskich oraz uprawnień trenera I klasy i klasy 

mistrzowskiej w PZBiath.  

 

I. Ustanawia się kryteria nadawania licencji trenerskich oraz uprawnień trenera I klasy i klasy 

mistrzowskiej w PZBiath, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.   

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, 

głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

8. Uchwała nr Z-9/8/2019 

z dnia 15 października 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

w sprawie przyjęcia mian w regulaminie certyfikacji obiektów PZBiath. 

 

I. Zatwierdza się zmiany w regulaminie certyfikacji obiektów PZBiath. Tekst jednolity regulaminu 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.   

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, 

głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

9. Uchwała nr Z-9/9/2019 

z dnia 15 października 2019 roku  Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

w sprawie zatwierdzenia stopni sędziowskich i rozpoczęcia procesu unifikacji sędziów i jednolitego 

systemu szkoleń do nadawania uprawnień sędziowskich 

 

Na wniosek Komisji Sędziowskiej PZBiath. : 

 

I. Zatwierdza się następujące stopnie sędziowskie od sezonu 2020/2021: 

a. Sędzia okręgowy 
b. Sędzia związkowy 

c. Delegat Techniczny  

II. Zarządza się rozpoczęcie procesu unifikacji stopni sędziowskich przez Komisję Sędziowską.  

III. Zatwierdza się wprowadzenie jednolitego systemu szkoleń do nadawania uprawnień 

sędziowskich przez Komisję Sędziowską.  

IV. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, 

głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się. 

V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

10. Uchwała nr Z-9/10/2019 

z dnia 15 października 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

w sprawie kontynuacji programu „Biathlon dla każdego: w 2020 roku.  

 

I. Zatwierdza się realizację programu „Biathlon dla każdego” w 2020 roku.    

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku 

sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały nr Z-9/1/2019 

 

Program posiedzenia Zarządu: 

1. Informacja o bieżących działaniach Związku.  

2. Podsumowanie bieżących działań związanych z okresem przygotowawczym, 

organizacją imprez letnich w tym Mistrzostw Polski. 

3. Omówienie realizacji projektu Biatlon dla każdego w 2019 roku. 

4. Omówienie realizacji projektu I Ty możesz zostać biathlonistą w tym sportowe wakacje, 

kursokonferencja szkoleniowa.  

5. Zatwierdzenie wytycznych na sezon 2019.2020  

6. Zatwierdzenie kalendarza zawodów na sezon 2019.2020 

7. Zatwierdzenie zasad kwalifikacji do imprez mistrzowskich.  

8. Wniosek o nadanie statusu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku 

Biathlonu w szkole sportowej Chorzowie.  

9. Sytuacja finansowa Związku.  

10. Regulamin licencyjny- aktualizacja.  

11. Regulamin odznaczeń i wyróżnień PZBiath.  

12. Regulamin certyfikacji obiektów – aktualizacja.  

13. Wnioski Komisji Sędziowskiej.  

14. Sprawy bieżące.  
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Załącznik do uchwały Z-9/3/2019 

 

Data Zawody Miejsce Konkurencja Kategoria

17-18.12.2019

Powiatowe Mistrzostwa 

Młodzików i Młodzików 

Młodszych

Harachov (CZE) sprint, bieg indywidualny

Senior, junior, junior 

młodszy, młodzik, 

młodzik młodszy

20-22.12.2019
 Mistrzostwa SMS Zakopane            

(PP II kat.)
Kościelisko Sprint, bieg pościgowy

Senior, junior, junior 

młodszy, młodzik, 

młodzik młodszy

27-29.12.2019
Mistrzostwa Polski Seniorów i 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Duszniki Zdrój Sprint, mass start

Senior, junior, junior 

młodszy

03-05.01.2020 Celuj w Igrzyska (PP I kat.) Duszniki-Zdrój Bieg indywidualny, sprint

Senior, junior, junior 

młodszy, młodzik, 

młodzik młodszy

10-15.01.2020 Youth Olympic Games 2020 Lausanne (SUI)
Bieg indywidualny, sztafeta 

mieszana, sprint
2002 i 2003

13-19.01.2020 Puchar IBU Duszniki Zdrój
Sztafety mieszane, sztafeta 

pojedyncza, sprint, sprint
Senior 

24-26.01.2020 Celuj w Igrzyska (PP I kat.)
Kościelisko                    

rez.Kubalonka
Sprint, bieg pościgowy

Senior, junior, junior 

młodszy, młodzik, 

młodzik młodszy

23.01-

02.02.2020

Mistrzostwa Świata Juniorów i 

Juniorów Młodszych
Lenzerheide (SUI)

 Sprint, bieg pościgowy, bieg 

indywidualny, sztafety
Junior, junior młodszy

31.01-

01.02.2020
Puchar Karkonoszy (PP II kat.)

Duszniki-Zdrój 

rez. Czarny Bór
sprint, bieg indywidualny

Senior, junior, junior 

młodszy, młodzik, 

młodzik młodszy

12-23.02.2020 Mistrzostwa Świata Seniorów Anterselva (ITA)

Sprint, bieg pościgowy, bieg 

indywidualny, mass start, 

sztafety 

 Senior 

10-16.02.2020

Mistrzostwa Polski Juniorów 

Ogólnopolska Olimpiada 

Młodzieży                          

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

(bieg indywidualny)                              

Finał "Celuj w Igrzyska"

Kubalonka
Bieg indywidualny, sprint, bieg 

pościgowy, sztafeta

Junior, junior młodszy, 

młodzieżowcy

20-21.02.2020
Wojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików  Woj. Śląskiego
Kubalonka Bieg indywidualny, sprint

Młodzik, młodzik 

młodszy

20-22.02.2020
Wojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików  Woj. Małopolskiego
Kościelisko

Bieg indywidualny, sprint, bieg 

pościgowy

Młodzik, młodzik 

młodszy

24.02-

01.03.2020
Mistrzostwa Europy Seniorów Otepää

Sztafeta mieszana, sprint, bieg 

indywidualny, bieg pościgowy
Senior

27.02.-

01.03.2020

Mistrzostwa Polski Młodzików i 

Młodzików Młodszych                           

Finał "Celuj w Igrzyska"                                          

PP II kat. 

Kubalonka 

rez.Kościelisko

Bieg indywidualny, sprint, 

sztafeta, mass start, bieg 

pościgowy

Młodzik, młodzik 

młodszy (MP)                            

senior/junior/junior 

młodszy (PP II kat.)

09-15.03.2020 Mistrzostwa Europy Juniorów Hochfilzen
Sprint, bieg pościgowy, sztafeta 

mieszana, bieg indywidualny 
 Junior 

13-15.03.2020 Puchar Tatr - PP II kat. Kościelisko Sprint, mass start

Senior, junior, junior 

młdoszy, młodzik, 

młodzik młodszy

20-22.03.2020 Nadzieje Olimpijskie Duszniki Zdrój Sprint, mass start
2002 i 2003, 2004 i 

młodsi

27-29.03.2020 

rez.

Mistrzostwa Polski Seniorów i 

Młodzieżowców (termin 

rezerwowy)

Duszniki Zdrój
Sztafeta mieszana i bieg 

indywidualny skrócony
Senior 

16-19.04.2020 Liattopen Festival Norwegia/Al Sprint, mass start, sztafeta 
Młodzik, młodzik 

młodszy
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Załącznik do uchwały  Z-9/4/2019 

Mistrzostwa Świata  Seniorek i Seniorów 4+4 
12-23.02.2020 Antholz-Anterselva (ITA)  
 

Otwarte Mistrzostwa Europy Seniorek i Seniorów 4+4 

24.02-01.03.2020 Otepaa (EST)  

 

Na w/w zawody składy proponują Komisji Sportu trenerzy Kadry Seniorek i Seniorów oraz 

Kadry B biorąc pod uwagę wcześniejsze starty na  MPS, PŚ, PIBU oraz aktualną dyspozycję 

zawodników.  

 

Mistrzostwa Świata Juniorów (1998, 1999, 2000)  4 +4  

Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych (2001, 2002, 2003, 2004) 4+4 

23.01.-02.02.2020 Lenzerheide (SUI) 

 

Ustalanie składów na MŚJ i MŚJM rozpocznie się od zaproponowania przez trenerów kadr 

narodowych zawodników i zawodniczek, którzy nie muszą brać udziału w kwalifikacjach. 

Trenerzy dokonają tego na podstawie merytorycznej oceny startów w grudniowych zawodach 

PŚ, PIBU i PIBU Jun. Przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji osoby takie muszą zostać  

zatwierdzone przez Komisję Szkolenia. Do składu dołączy 1 zawodnik i 1 zawodniczka z 

systemu kwalifikacji. 

Kwalifikacje odbędą się podczas 2 zawodów ogólnopolskich: 

 27-29.12.2019 MPS i MMP 

  03-05.01.2020 Celuj w Igrzyska (PP I kat) 

  

Kwalifikacje odbędą się podczas 4 konkurencji: 

1. Bieg sprinterski  

2. Bieg masowy  

3. Bieg indywidualny  

4. Bieg sprinterski  

 

Do klasyfikacji będą zaliczane  3 najlepsze wyniki spośród 4 startów. Klasyfikacje będą miały 

charakter analizy procentowej różnicy pomiędzy pierwszym zawodnikiem 

w danej konkurencji -100% (w grupach MŚJ -1998-2000, MŚJmł.-2001-2004) a kolejnymi  

zawodnikami według proporcjonalnie wyliczanej straty procentowej do zwycięzcy. Ostateczna 

klasyfikacja będzie wyliczana jako średnia z 3 najlepszych startów. 

 

Youth Olympic Games 2020 (2002-2003) 3+3 
11-15.01.2020 Lausanne (SUI) 

 

Składy na YOG2020 zostaną zaproponowane przez trenerów kadr narodowych. Trenerzy 

dokonają tego na podstawie merytorycznej oceny wyników MP na nartorolkach, wyników z 

sezonu 2018.19 i sprawdzianów w czasie zgrupowań kadry juniorów. Przed rozpoczęciem 

procesu kwalifikacji osoby takie muszą zostać  zatwierdzone przez Komisję Szkolenia. W 

związku z bardzo wczesnym terminem ostatecznych zgłoszeń imiennych nie przewiduje się 

dodatkowych kwalifikacji. Ostateczny termin podania składu do PKJOL 16.12.2019.  
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Mistrzostwa Europy Juniorów (1998 i młodsi) 4+4  

09-15.03.2020 Hochfilzen (AUT) 

 

Ustalanie składów na MEJ rozpocznie się od zaproponowania przez trenerów kadr narodowych 

zawodników i zawodniczek, którzy nie muszą brać udziału w kwalifikacjach. Trenerzy 

dokonają tego na podstawie merytorycznej oceny startów  w zawodach mistrzowskich (MŚJ, 

MŚJmł, YOG). Przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji osoby takie muszą zostać  zatwierdzone 

przez Komisję Szkolenia. Do składu dołączy 1 zawodnik i 1 zawodniczka z systemu kwalifikacji. 

Kwalifikacje odbędą się podczas Mistrzostw Polski Juniorów 11-16.02.2020: 

Kwalifikacje odbędą się podczas 3 konkurencji:        

1. Bieg indywidualny  

2. Bieg sprinterski  

3. Bieg pościgowy  

Do kwalifikacji będą zaliczane  2 najlepsze wyniki spośród 3 startów. Klasyfikacje będą miały 

charakter procentowej różnicy pomiędzy pierwszym zawodnikiem 

w danej konkurencji -100% oraz kolejnymi według proporcjonalnie wyliczanej straty 

procentowej do zwycięzcy. Ostateczna klasyfikacja będzie wyliczana jako średnia z 2 

najlepszych startów. Zawodnicy z rocznika 1998 i 1999 mogą startować w MPJ poza 

konkursem walcząco kwalifikację do reprezentacji kraju.  

 

Nadzieje Olimpijskie (Olympic Hopes (OH) (2002-2003; 2004 i młodsi)  

(4 zawodników i 4 zawodniczki w każdej kategorii) 

20-22.03.2020 Duszniki Zdrój  

 

Dla roczników 2002, 2003, 2004 do kwalifikacji będą zaliczane  2 najlepsze wyniki spośród 3 

startów. Klasyfikacje będą miały charakter procentowej różnicy pomiędzy pierwszym 

zawodnikiem w danej konkurencji -100% oraz kolejnymi według proporcjonalnie wyliczanej 

straty procentowej do zwycięzcy. Ostateczna klasyfikacja będzie wyliczana jako średnia z 2 

najlepszych startów. 

Kwalifikacje odbędą się podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski 

Juniorów 11-16.02.2020: 

Kwalifikacje odbędą się podczas 3 konkurencji        

1. Bieg indywidualny  

2. Bieg sprinterski  

3. Bieg pościgowy 

Do reprezentacji OH w rocznikach 2005 i młodsi kwalifikują się zwycięzcy z Mistrzostw Polski 

Młodzików 28.02-03.03.2020 

 

Międzynarodowe zawody LIATOPPEN Festiwal  

Liattoppen (NOR) 16-19.04.2020 

Do zawodów kwalifikują się najlepsi zawodnicy z końcowej klasyfikacji CELUJ 

W IGRZYSKA. Ilość zawodników zależna od przyznanej POL  ilości miejsc startowych. 

 

W przypadku wszystkich zawodów ostateczny skład zatwierdza Zarząd PZBiath.  
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Załącznik do uchwały Z-9/7/2019 

Kryteria wydawania licencji instruktorskich i trenerskich oraz nadawania uprawnień 
trenera I klasy i klasy mistrzowskiej Polskiego Związku Biathlonu 
  
I. Na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Związku Biathlonu z dnia 15.10.2019r. wprowadza 
się następujące zasady wydawania licencji dla instruktorów i trenerów biathlonu stanowiący 
załącznik do regulaminu licencyjnego PZBiath.  

1. Licencje PZBiath. wydawane będą osobom, które:  
- przedstawią dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień instruktora lub trenera 

wydany przez organizacje, które podpisały lub podpiszą porozumienie z PZBiath, 
dotyczące kształcenia kadr instruktorsko trenerskich w biathlonie; 

- przedstawią dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień instruktora lub trenera 
wydany przez organizacje, które podpisały porozumienie z PZN, dotyczące kształcenia 
kadr instruktorsko trenerskich w narciarstwie biegowym. 

2. Licencje trenera A i B przyznawane będą przez PZBiath. osobom, które spełnią 
następujące wymagania i posiadają następujące uprawnienia:  

- staż pracy w charakterze licencjonowanego instruktora PZBiath. (licencja C) – 2 lata,  
- doszkalanie – każdy rok udział w konferencji współorganizowanej przez PZBiath. lub 

wskazanej przez PZBiath.,  
- uczestnictwo w kursie trenerskim i wypełnienie jego wymogów wg programu PZBiath.  

II. Uprawnienia trenerskie klasy I i M przyznawane będą przez PZBiath. osobom, które spełnią 
następujące wymagania i posiadają następujące uprawnienia: 

1. Trener klasy I:  
- staż pracy w charakterze licencjonowanego trenera II klasy PZBiath. (licencja B) – 3 lata,  
- doszkalanie – każdy rok udział w konferencji współorganizowanej przez PZBiath.,  
- zdanie egzaminu wg zasad ustalonych przez PZBiath.  
2. Trener klasy mistrzowskiej:  
- staż pracy w charakterze licencjonowanego trenera I klasy PZBiath. – 3 lata  
- doszkalanie – każdy rok udział w konferencji współorganizowanej przez PZBiath.  
- wyszkolenie zawodników (udział w IO, MŚ, MŚJ, ME, MEJ)  
- zdanie egzaminu wg zasad ustalonych przez PZBiath.  
3. Zarząd PZBiath. powoła Komisję odpowiedzialną za przeprowadzanie procedury 

przyznawania licencji trenerom klasy I i mistrzowskiej. Skład Komisji oraz regulamin jej 
pracy zawarte zostaną w „Regulaminie Komisji”. Do podstawowych obowiązków 
Komisji należeć będzie:  

- weryfikowanie wniosków o przyznanie licencji wyższego stopnia,  
- wyznaczenie tematu egzaminacyjnej pracy pisemnej,  
- wyznaczenie terminu złożenia pracy egzaminacyjnej,  
- wyznaczenie terminu obrony pracy egzaminacyjnej,  
- ocena pracy egzaminacyjnej,  
- przeprowadzenie spotkania egzaminacyjnego.  

Komisja egzaminacyjna zatwierdza wniosek o przyznanie licencji w ciągu 30 dni od jego 
wpłynięcia do PZBiath. Obrona pracy egzaminacyjnej musi się odbyć w ciągu 60 dni od jej 
złożenia, podczas spotkania z Komisją Egzaminacyjną w siedzibie PZBiath.  
 
Tytuł licencyjny  Wymagania do 

ważności licencji  
 

Instruktor  Doszkalanie – co rok  
Trener II klasy  Doszkalanie – co rok  
Trener I klasy  Doszkalanie – co rok  
Trener klasy M  Doszkalanie – co rok  
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Załącznik do uchwały Z-9/8/2019 

CERTYFIKACJA OŚRODKÓW BIATHLONOWYCH 
 
Polski Związek Biathlonu Uchwałą Zarządu z dnia 15 paz dziernika 2019 aktualizuje certyfikację 
os rodko w biathlonowych. Jej celem jest weryfikacja os rodko w pod względem moz liwos ci 
szkolenia co najmniej podstawowego, kwalifikacji oso b prowadzących zajęcia, oraz jakos ci 
s wiadczonych usług. Os rodek uzyskujący certyfikat zostaje pozytywnie wyro z niony na tle 
konkurencji i moz e ubiegac  się o prawo przeprowadzania zawodo w biathlonowych. Osoby 
zainteresowane biathlonem dzięki certyfikatom otrzymają informacje, kto re os rodki 
zapewniają: 
 bezpieczne szkolenie; 
 dobrze przygotowane trasy i strzelnicę; 
 moz liwos c  uczestniczenia w zawodach biathlonowych 
 

Ośrodki rekomendowane według oznaczeń: 
 Z – Zima 
 L- Lato  
 N- Nartorolki 

 
KATEGORIE CERTYFIKATÓW 
Aby otrzymac  certyfikat okres lonej kategorii os rodek musi spełniac  następujące warunki: 
 
Certyfikat kategorii A  

a) Infrastruktura 
 strzelnica elektroniczna lub elektromechaniczna na 30 stanowisk; 
 trasy biegowe do biathlonu zimowego o szerokos ci < 6 m i długos ci 1-4 km 
 system sztucznego nas niez ania  
 trasy crossowe do biathlonu letniego z przewagą nawierzchni szutrowo-les nej 
 ogrzewane i wentylowane pomieszczenia techniczne dla min 20 klubo w 
 „Family Club” 
 pomieszczenia biurowe oraz pomiaru czasu 
 system nagłos nienia 
 pomieszczenie dla komisji antydopingowej 

 
b) Uprawnienia 

 Mistrzostwa Polski Senioro w (Z, L), Mistrzostwa Polski Junioro w(Z,L), Mistrzostwa Polski 
Młodziko w(Z,L); 

 Ogo lnopolska Olimpiada Młodziez y (Z); 
 Zawody Pucharu Polski I i II kategorii (Z, L); 
 Celuj w Igrzyska (Z) 
 Puchar Polski Młodziko w (Z, L); 
 Zgrupowania Szkoleniowe Kadry Narodowej (Z,L);  
 Międzywojewo dzkie Mistrzostwa Młodziko w (Z,L); 
 Zawody regionalne (Z,L). 
 Zawody Klubowe (Z, L). 
 Szkolenie dzieci i młodziez y (Z, L). 
 
Certyfikat kategorii B 

 a) Infrastruktura 
 strzelnica elektroniczna lub elektromechaniczna na 30 stanowisk; 
 trasy biegowe do biathlonu zimowego o szerokos ci <5 m i długos ci 1-3,3 km 
 trasy crossowe do biathlonu letniego z przewagą nawierzchni szutrowo-les nej 
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 system sztucznego nas niez ania 
 ogrzewane i wentylowane pomieszczenia techniczne dla min 15 klubo w 
 „Family Club”  
 pomieszczenia biurowe oraz pomiaru czasu 
 system nagłos nienia 
 pomieszczenie dla komisji antydopingowej 

 
b) Uprawnienia 

 Mistrzostwa Polski Senioro w (Z, L), Mistrzostwa Polski Junioro w (Z,L), Mistrzostwa Polski 
Młodziko w (Z,L); 

 Ogo lnopolska Olimpiada Młodziez y (Z); 
 Zawody Pucharu Polski I i II kategorii (Z, L); 
 Celuj w Igrzyska (Z) 
 Puchar Polski Młodziko w (Z, L); 
 Zgrupowania Szkoleniowe Kadry Narodowej (Z,L);  
 Międzywojewo dzkie Mistrzostwa Młodziko w (Z,L); 
 Zawody regionalne (Z,L). 
 Zawody Klubowe (Z, L). 
 Szkolenie dzieci i młodziez y (Z, L). 

 
Certyfikat kategorii C 

a) Infrastruktura 
 strzelnica mechaniczna, elektroniczna lub elektromechaniczna na min. 20 stanowisk; 
 trasy biegowe do biathlonu zimowego o szerokos ci <4m 
 trasy crossowe do biathlonu letniego z przewagą nawierzchni szutrowo-les nej  
 tymczasowe pomieszczenia dla zawodniko w 
 tymczasowy Family Club 

  
b) Uprawnienia 

 Mistrzostwa Polski Senioro w (L), Mistrzostwa Polski Junioro w (L), Mistrzostwa Polski 
Młodziko w (L); 

 Zawody Pucharu Polski I i II kategorii ( L); 
 Puchar Polski Młodziko w (L); 
 Zgrupowania Szkoleniowe Kadry Narodowej (L);  
 Międzywojewo dzkie Mistrzostwa Młodziko w (Z,L); 
 Zawody regionalne (Z,L). 
 Zawody Klubowe (Z, L). 
 Szkolenie dzieci i młodziez y (Z, L). 
 
Certyfikat kategorii D 

a) Infrastruktura 
 strzelnica mechaniczna, elektroniczna lub elektromechaniczna na min. 8 stanowisk 
 trasy biegowe do biathlonu zimowego  
 trasy crossowe do biathlonu letniego. 

 
b) Uprawnienia 

 Regionalne Zawody Młodziko w ( L). 
 Zawody Klubowe (Z, L). 
 Szkolenie dzieci i młodziez y (Z, L). 
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Certyfikat kategorii +N: 
a) Infrastruktura 
- trasy asfaltowe o szerokos ci <3m i długos ci <2km połączone ze strzelnicą  
- runda karna asfaltowa o szerokos ci <3m i długos ci 150m 
 
b) Uprawnienia 

 Mistrzostwa Polski Senioro w (N), Mistrzostwa Polski Junioro w (N), Mistrzostwa Polski 
Młodziko w (N); 

 Zawody Pucharu Polski I i II kategorii (N); 
 Puchar Polski Młodziko w (N); 
 Zgrupowania Szkoleniowe Kadry Narodowej (N);  
 Zawody regionalne (N). 
 Zawody Klubowe (N). 
 Szkolenie dzieci i młodziez y (N). 
 
ZASADY OGÓLNE 
 Nadanie certyfikatu moz e nastąpic  po skontrolowaniu os rodka przez komisje PZBiath. 
 Certyfikat nadawany jest na 5 (pięc ) lat. Jego waz nos c  kon czy się z upływem 20 

(dwudziestu) pełnych kwartało w kalendarzowych. 
 Waz nos c  certyfikatu moz e byc  przedłuz ana na kolejne okresy po sprawdzeniu warunko w  

w os rodku przez komisje PZBiath. i wniesieniu na rzecz PZBiath. stosownej opłaty. W tym 
celu nalez y na 3 (trzy) miesiące przed wygas nięciem terminu waz nos ci certyfikatu złoz yc  
stosowny wniosek. 

 Os rodek otrzymuje tablice PZBiath. z podaną klasą certyfikatu. Tablica pozostaje własnos cią 
PZBiath. Po upływie daty waz nos ci certyfikatu i braku przedłuz enia lub utraceniu 
certyfikatu, tablica musi byc  zwro cona do PZBiath. O dacie waz nos ci certyfikatu informuje 
dokument, kto ry powinien byc  umieszczony w ogo lnie dostępnym miejscu na terenie 
os rodka. Tablica wykonywana jest na koszt wnioskodawcy.  

 Informacja o nadaniu, przedłuz eniu lub cofnięciu certyfikatu zamieszczana jest na stronie 
internetowej PZBiath. 

 Wszelkie zmiany w działalnos ci os rodka mogące miec  wpływ na stopien  przyznanego 
certyfikatu muszą byc  zgłaszane w PZBiath. 

 Sprawdzenie os rodka przez komisje PZBiath. pod kątem utrzymywania wymaganych 
standardo w jest moz liwe w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zarządzających os rodkiem. 
Wyniki kontroli w formie protokołu przekazywane są do PZBiath., kto ry podejmuje decyzję  
o utrzymaniu, zmianie kategorii lub cofnieciu certyfikatu. 

 Cofnięcie certyfikatu moz e nastąpic  ro wniez  gdy działalnos c  os rodka szkodzi dobremu 
wizerunkowi dyscypliny biathlon. 

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

 
WARUNKI UBIEGANIA SIE O CERTYFIKAT 
Os rodek ubiegający się o certyfikat składa w PZBiath. wypełniony oficjalny wniosek-formularz 
(wniosek znajduje się na stronie internetowej PZBiath. – www.biathlon.com.pl), kto ry zawiera: 
 dane wnioskodawcy: włas ciciel, siedziba, kontakt; 
 informacje o os rodku:  opis warunko w tras, strzelnic i tereno w do prowadzenia zajęc . 
Załącznikami do wniosku są: 
 zdjęcia os rodka (wersja cyfrowa). 
Przy wystąpieniu o przedłuz enie waz nos ci certyfikatu składa się: 
 wniosek o przedłuz enie certyfikatu; 
 kopie dotychczasowej decyzji o otrzymaniu certyfikatu. 
 


