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Katowice, 04.06.2020 
 

PROTOKÓŁ 
 z posiedzenia Komisji  Szkoleniowej Polskiego Związku Biathlonu 

 w dniu 4.06.2020  
w Katowicach 

 
Obecni na posiedzeniu: 
 
 

1. Adam Kołodziejczyk  Dyrektor Sportowy  
2. Stanisław Kępka  Wiceprezes ds. sportowych                                 
3. Adam Jakieła  
4. Jerzy Szyda 
5. Andrzej Koziński 
6. Agnieszka Cyl  
7. Izabela Daniło 

 
Zaproszeni goście: 
 
8. Tomasz Bernat  Dyrektor Techniczny 
9. Łukasz Słonina  Trener Kadry Młodzieżowej Kobiet 
10. Rafał Lepel   Trener Kadry Młodzieżowej Mężczyzn                         
  

 
 
Porządek posiedzenia: 
 

 

1. Kalendarz startów krajowych w sezonie 2020 (terminy, miejsca, konkurencje). 

2. Opracowanie Wytycznych Sportowych PZBiath  na sezon letni 2020. 

3. Zmiany w Wytycznych dotyczące regulaminu rozgrywania konkurencji w biathlonie 

letnim. 

 

Ad. 1  

Dyrektor Sportowy Adam Kołodziejczyk przedstawił projekt kalendarza startów krajowych  

na sezon letni 2020. Sytuacja epidemiologiczna w kraju  i związane z tym ograniczenia w życiu 

społecznym, w tym sportowym, spowodowała odwołanie wielu imprez w różnych dyscyplinach 

sportu, w tym nawet Igrzysk Olimpijskich 2020. Uwzględniając te uwarunkowania 

postanowiono przesunąć wszystkie zawody na jesień. 

Terminy zawodów mistrzowskich:  

3-6.09.2020 Mistrzostwa Polski BL cross  

2-4.10.2020 Mistrzostwa Polski na nartorolkach. 

Lokalizacje w/w imprez zostaną ustalone do 30.06.2020.  

W sezonie letnim 2020 planowane są  jeszcze Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików oraz Puchar 

Melafiru, a także zawody z cyklu ,,Biathlon dla Każdego’’. Wszystkie krajowe zawody  

w biathlonie letnim planowane są od września. Kompletny kalendarz imprez będzie gotowy  

do 15.06.2020.     

 

Ad. 2 

Opracowano Wytyczne na sezon letni 2020. 

Punkty do Pucharu Polski we wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy będą mogli 

zdobywać za 4 starty najwyżej punktowane. 
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Tabele punktowe do Pucharu Polski oraz sposób zdobywania klas sportowych pozostają bez 

zmian. 

Wprowadzono nową konkurencję do rozgrywania podczas biathlonu letniego – super sprint -

(konkurencja będzie rozgrywana zgodnie z regulaminem IBU). 

 

Zgodnie z projektem Dyrektora Sportowego postanowiono wprowadzić do programu 

Mistrzostw Polski na nartorolkach Test biegowy na dystansach: kobiety 5km (2x  duża pętla)  

i mężczyzn 7,5km (3x duża pętla). Test odbędzie się po zakończeniu treningu oficjalnego i będzie 

obowiązkowy dla zawodników Kadr Narodowych. 

Zmieniono dystans i ilość strzelań podczas sztafety młodziczek młodszych. Wprowadzono bieg 

na każdej zmianie 1,5km (3x0,5km) z dwoma strzelaniami LL. 

 

Ad.3 

Propozycje zmian w regulaminie rozgrywania zawodów przedstawił i zreferował Dyrektor 

Techniczny Tomasz Bernat.  

• Wprowadzono zmianę długości rund karnych z 70 m na 75 m  

w kategoriach seniorów, juniorów, juniorów młodszych oraz z 70 m na 50 m w 

kategoriach młodzików i młodzików młodszych. 

• Zmieniono z 30 sekund na 45 sekund karę za niecelny strzał w kategoriach seniorów, 

juniorów, juniorów młodszych. W kategoriach młodzików i młodzików wprowadzono 1 

minutę karną (wcześniej były 2 minuty) dodawaną do wyniku z nie oddanie strzału lub 

nie obiegnięcie rundy karnej. 

• Wprowadzono kategorię OPEN dla wszystkich grup wiekowych jeżeli dystans na którym 

rozegrana zostanie konkurencja jest taki sam. Np. sprint podczas MP cross dla kategorii 

senior, junior i junior młodszy jest na 4km. Medale zostaną rozdane w kategorii open 

oraz dla trzech najlepszych juniorów i trzech najlepszych juniorów młodszych. 

Obowiązuje wspólne losowanie numerów startowych. 

• Wprowadzono 5 sekundowy interwał startowy w biegach pościgowych. 

• Wprowadzono zapis dopuszczający do startu w biegu pościgowym wszystkich 

zawodników biorących udział w sprincie, również tych którzy z różnych względów  

nie ukończyli tego biegu lub zostali zdyskwalifikowani. Startują oni grupowo 15 sekund 

po ostatnim zawodniku z listy startowej. 

• Wycofano przepis pozwalający uzupełniać sztafetę młodzików młodzikiem młodszym. 

 

Na zakończenie spotkania  trener Jerzy Szyda zgłosił chęć rozmowy na tematy szkoleniowe. 

Wiceprezes Stanisław Kępka zaproponował, żeby przygotować wcześniej tematykę takich 

rozmów i przesłać do Dyrektora Sportowego. Odpowiedzi na niektóre pytania oraz 

konstruktywna dyskusja wymaga przygotowania materiałów, zaproszenia ewentualnych gości 

nie będących członkami Komisji lub przeprowadzeniem rozmów z nimi  (np. trenerami 

zagranicznymi ) celem otrzymania informacji.  

Kolejne posiedzenia Komisji Szkoleniowej będą planowane zgodnie z zapotrzebowaniem 

członków oraz Dyrektora Sportowego. 

 

Terminy akcji treningowych (zgrupowania, konsultacje, zawody, badania itd.) wszystkich Kadr 

zostaną podane do wiadomości na stronie PZBiath. oraz zamieszczone w arkuszu google, bardzo 

wygodnym do obserwacji oraz do planowania własnych akcji . 

Dyrektor Sportowy zobowiązał się do natychmiastowego przesłania terminów akcji Kadr 

zainteresowanym trenerom i klubom.     

 

 


