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1. ОБЩИ РЕГЛАМЕНТИ                     
 
1.1  ПРИЛОЖЕНИЕ 

Настоящите Правила трябва да се прилагат изцяло за всички МСБ състезания. На 
ЗОИ тези Правила трябва да бъдат използвани, освен ако има други разпоредби от 
МОК. На други международни състезания (описани в Конституцията на МСБ) тези 
Правила ще се прилагат, освен ако не са били обявени промени, одобрени от МСБ, 
посочени в поканата.  

 
1.2  КЛАСОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

Състезателният сезон на МСБ се провежда от 1 ноември до 31 октомври. 
Възрастовите класове за целия състезателен сезон се базират на възрастта на 
състезателя през календарната година. Следните възрастови класове са разрешени 
за състезания на МСБ: мъже / жени, младежи / девойки,  юноши / девойки – старша 
възраст. 
 

МСБ възрастови класове Допустима година на раждане за атлети 

Сезон Мъже и жени Младежи/девойки Юноши/девойки ст.в. 

01.11.16 – 31.10.17 1995 и по-възрастни 1996 - 1997 1998 - 2001 

01.11.17 – 31.10.18 1996 и по-възрастни 1997 - 1998 1999 - 2002 

01.11.18 – 31.10.19 1997 и по-възрастни 1998 - 1999 2000 - 2003 

01.11.19 – 31.10.20 1998 и по-възрастни 1999 - 2000 2001 - 2004 

 
1.2.1  Мъже и жени 

Състезатели от мъжки и женски пол, навършили 21 годишна възраст на пределната 
дата 31 декември, ще бъдат наричани съответно мъже и жени, и според пола ще 
стартират само в състезания за мъже и жени в сезона, който започва на 1 ноември 
същата година. 

 
1.2.2  Младежи и девойки 

Състезатели от мъжки и женски пол, навършили 19 годишна възраст на пределната 
дата 31 декември, ще  бъдат наричани съответно младежи и девойки, и според пола 
ще стартират само в състезания за младежи и девойки в сезона, който започва на 1 
ноември същата година. За тях се организират отделни състезания. Те обаче имат 
право да участват в състезанията съответно за мъже и жени. В допълнение 
младежите и девойките могат да участват само в една щафета на ОЕП. 
 

1.2.3  Юноши (юноши и девойки – старша възраст) 
Състезатели от мъжки и женски пол, които не са навършили възрастта за младежи и 
девойки, дефинирана по-горе и са поне на 16 години на пределната дата 31 
декември, са юноши (юноши и девойки – старша възраст) съответно и за тях се 
организират отделни състезания. Обаче юношите имат право да участват в 
състезанията за мъже и младежи, а девойките – старша възраст имат право да 
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участват в състезанията за девойки и жени. Обаче на състезание по индивидуално, 
спринт и преследване те могат да участват само в една и съща възрастова група. В 
допълнение юношите и девойките могат да участват само в една щафета на М/Ю 
СП. 

 
 
1.3  ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ 

Следните видове състезания са разрешени за състезания на МСБ: 
 
1.3.1  Мъже 

a. 20 км  Индивидуално; 
b. 10 км  Спринт; 
c. 12.5 км  Преследване; 
d. 4 x 7.5 км  Щафета; 
e. 15 км  Масов Старт; 
f. 6 км  Супер спринт, включително 3.6 км Супер спринт – квалификация. 
 

1.3.2  Жени 
a. 15 км  Индивидуално; 
b. 7.5 км  Спринт; 
c. 10 км  Преследване; 
d. 4 x 6 км  Щафета; 
e. 12.5 км  Масов Старт; 
f. 4 км  Супер спринт включително 2.4 км Супер спринт – квалификация. 

 
1.3.3  Мъже и Жени / Смесена щафета 

a. 2 х 6 км Жени + 2 х 7,5 км Мъже 
b. 6 км Жени + 7,5 км Мъже 

 
1.3.4  Младежи 

a. 15 км  Индивидуално; 
b. 10 км  Спринт; 
c. 12.5 км  Преследване; 
d. 4 x 7.5 км  Щафета; 
e. 12.5 км  Масов Старт; 
f. 6 км  Супер спринт включително 2.4 км Супер спринт – квалификация. 

 
1.3.5  Девойки 

a. 12.5 км  Индивидуално; 
b. 7.5 км  Спринт; 
c. 10 км  Преследване; 
d. 3 x 6 км  Щафета; 
e. 10 км  Масов Старт; 
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f. 4 км  Супер спринт включително 2.4 км Супер спринт – квалификация. 
 
1.3.6 Младежи и Девойки – Смесена щафета  

a. 2 х 6 км Девойки + 2 х 7,5 км Младежи 
b.  6 км Девойки + 7,5 км Младежи 

 
1.3.7  Юноши 

a. 12.5 км  Индивидуално (наказание 45 сек.); 
b. 7.5 км  Спринт; 
c. 10 км  Преследване; 
d. 3 x 7.5 км  Щафета; 
e. 10 км Масов старт 
f. 4 км  Супер спринт включително 2.4 км Супер спринт - квалификация. 

 
1.3.8  Девойки – старша възраст 

a. 10 км  Индивидуално (наказания 45 сек.);  
b. 6 км  Спринт; 
c. 7.5 км  Преследване; 
d. 3 x 6 км  Щафета; 
e. 7,5 км  Масов старт 
f. 4 км  Супер спринт включително 2.4 км Супер спринт – квалификация. 

 
1.3.9 Девойки старша и Юноши старша / Смесена щафета 

a. 2 х 6 км Девойки ст. + 2 х 7,5 км Юноши ст. 
b. 6 км Девойки ст. + 7,5 км Юноши ст. 

 
1.3.10  Спецификации на състезанията 

В следната Таблица 1 и забележките към нея са посочени спецификациите за ски 
бягане и стрелба, за класовете и видовете състезания на МСБ, които важат за 
СЪСТЕЗАНИЯТА на МСБ. Състезателното жури може, при изключителни условия 
на трасето, да коригира разстоянието между стрелбите и обиколките по трасето за 
да осигури провеждане на състезанието. 
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Бележки към Таблица 1 
Разлика във височината: максимално допустимата разлика във височината на най-
високата и най-ниската точка на състезателното трасе е 80 м за всички състезания.  
Максимален наклон: максимално допустимата вертикална височина на изкачване    
без равен участък или наклон надолу мин. 200 м по дължина е 50 м за всички 
състезания. Максимално изкачване (ми): максималното изкачване на всички видове 
състезания не трябва да надвишава 25%. 
 

Колона 1 Състезателен клас: според тези Правила. 
Колона 2 Дължина на трасето и вид състезание: според тези Правила. 
Колона 3 Видове старт и интервали: метод на организация на старта и интервали между 

старта на двама последователни състезатели. 
Колона 4 Брой ски обиколки, които ще се изпълняват от даден състезател. 
Колона 5 Видове стрелба и наказания : броят  стрелби, които трябва да изпълни даден 

състезател и позицията на стрелба в даден тур: Л – в легнало положение, П – 
изправено положение, както и броят патрони, които състезателят трябва да 
изстреля по време на всяка стрелба и съответните наказания  – 1 минута 
прибавено време или 150 м наказателен кръг, които се налагат на състезател 
за всяка неулучена мишена, след като са изстреляни всички патрони по време  
на  стрелбата. 

Колона 6 Дължината на обиколката  между стрелбите: минималното разстояние между 
стрелбите  

Колона 7 Общ наклон: общият наклон за състезанието (сборът от всички наклони) за 
всеки състезател.  
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ТАБЛИЦА 1 - СПЕЦИФИКАЦИИ НА СЪСТЕЗАНИЯТА – СКИ БЯГАНЕ И СТРЕЛБА 
1 

Клас 

състе

зател 

2 

Дължина на 

трасето и вид 

състезание 

3 

Стандартен 

старт, видове 

и интервали 

4 

Ски 

оби-

кол-

ки 

5 

Ред на стрелба и 

наказание 
5 патрона за всяко 

положение, с изключение 

на щафета 

6 

Разстояния 

между  

стрелбите 

7 

Общо 

изкачване 

М
Ъ

Ж
Е

 

20 км 
ИНДИВИДУАЛНО 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

5 

Л, П, Л, П – 

1 мин. 

4 км – 

4, 8, 12, 16 км 

600 – 800 м 

10 км 
СПРИНТ 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

3 

Л, П – 150 м 3.3 км – между 

3 и 7 км 

300 – 450 м 

12.5 км 
ПРЕСЛЕДВАНЕ 

Преследване 5 Л, Л, П, П – 150 м 2.5 км – 2.5, 5, 

7.5, 10 км 

350 – 500 м 

15 км 
МАСОВ СТАРТ 

Едновременен 5 Л, Л, П, П – 150 м 3 км – 

3, 6, 9, 12 км 

400 – 600 м 

4 х 7.5 км 
ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона  на 

стрелба – 150 м 

2.5 км – 

2.5 и 5 км 

200 – 300 м 

2.4 – 3.6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Индивидуален,

15 сек. 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 2400 м 45 – 75 м 

4 – 6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

ФИНАЛ 

Едновременен  

5 

Л, Л, П, П (всеки) + 

3 доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 4800 м 60 – 125 м 

Ж
Е

Н
И

 /
  

М
Ъ

Ж
Е

 

2 х 6 км (жени) 

2 х 7.5 км (мъже) 
СМЕСЕНА 

ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

Ж, Ж, М, М 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона на 

стрелба – 150 м 

2 км – 2 и 4 км 

2.5 км – 2.5 и 5 

км 

150 – 250 м 

200 – 300 м 

6 км (жени) 

7.5 км (мъже) 
ЕДИНИЧНА 

СМЕСЕНА 

ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

Ж, М 

 

Ж - 4 

М - 5 

Л, П (всеки по два 

пъти) + 3 доп. 

патрона на стрелба 

– 75 м 

1.5 км – 1.5 и 3 

км 

(всеки атлет по 

два пъти) 

100 – 240 м 

125 – 300 м 

Ж
Е

Н
И

  

 

15 км 
ИНДИВИДУАЛНО 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

5 

Л, П, Л, П – 

1 мин. 

3 км – 

3, 6, 9, 12 км 

400 – 600 м 

7.5 км 
СПРИНТ 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

3 

Л, П – 150 м 2.5 км – 

2.5 и 5 км 

200 – 300 м 

10 км 
ПРЕСЛЕДВАНЕ 

Преследване 5 Л, Л, П, П – 150 м 2 км – 

2, 4, 6, 8 км 

200 – 400 м 

12.5 км 
МАСОВ СТАРТ 

Едновременен 5 Л, Л, П, П – 150 м 2.5 км – 2.5, 5, 

7.5, 10 км 

350 – 500 м 

4 х 6 км 
ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

3 Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона  на 

стрелба – 150 м 

2 км – 

2 и 4 км 

150 – 250 м 

2.4 – 3.6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Индивидуален, 

15 сек. 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 2400 м 45 – 75 м 

4 – 6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

Едновременен  

5 

Л, Л, П, П (всеки) + 

3 доп. патрона на 

800 м – 4800 м 60 – 125 м 
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ФИНАЛ стрелба – наказание 

= дисквалификация 
М

Л
А

Д
Е

Ж
И

 

15 км 
ИНДИВИДУАЛНО 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

5 

Л, П, Л, П – 

1 мин. 

3 км – 

3, 6, 9, 12 км 

400 – 500 м 

10 км 
СПРИНТ 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

3 

Л, П – 150 м 3.3 км – 

Между 3 и 7 км 

300 – 450 м 

12.5 км 
ПРЕСЛЕДВАНЕ 

Преследване 5 Л, Л, П, П – 150 м 2.5 км – 2.5, 5, 

7.5, 10 км 

350 – 500 м 

12.5 км 
МАСОВ СТАРТ 

Едновременен 5 Л, Л, П, П – 150 м 2.5 км – 2.5, 5, 

7.5, 10 км 

350 – 500 м 

4 х 7.5 км 
ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

3 Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона  на 

стрелба – 150 м 

2.5 км – 

2.5 и 5 км 

200 – 300 м 

2.4 – 3.6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Индивидуален, 

15 сек. 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 2400 м 45 – 75 м 

4 – 6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

ФИНАЛ 

Едновременен  

5 

Л, Л, П, П (всеки) + 

3 доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 4800 м 60 – 125 м 

Д
Е

В
О

Й
К

И
 /

 

М
Л

А
Д

Е
Ж

И
 

2 х 6 км (жени) 

2 х 7.5 км (мъже) 
СМЕСЕНА 

ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

Ж, Ж, М, М 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона на 

стрелба – 150 м 

2 км – 2 и 4 км 

2.5 км – 2.5 и 5 

км 

150 – 250 м 

200 – 300 м 

6 км (жени) 

7.5 км (мъже) 
ЕДИНИЧНА 

СМЕСЕНА 

ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

Ж, М 

 

Ж - 4 

М - 5 

Л, П (всеки по два 

пъти) + 3 доп. 

патрона на стрелба 

– 75 м 

1.5 км – 1.5 и 3 

км 

(всеки атлет по 

два пъти) 

100 – 240 м 

125 – 300 м 

Д
Е

В
О

Й
К

И
 

12.5 км 
ИНДИВИДУАЛНО 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

5 

Л, П, Л, П – 

1 мин. 

2.5 км – 2.5, 5, 

7.5, 10 км 

400 – 600 м 

7.5 км 
СПРИНТ 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

3 

Л, П – 150 м 2.5 км – 

2.5 и 5 км 

200 – 300 м 

10 км 
ПРЕСЛЕДВАНЕ 

Преследване 5 Л, Л, П, П – 150 м 2 км – 

2, 4, 6, 8 км 

200 – 400 м 

10 км 
МАСОВ СТАРТ 

Едновременен 5 Л, Л, П, П – 150 м 2.5 км – 

2, 4, 6, 8 км 

200 – 400 м 

3 х 6 км 
ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

3 Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона  на 

стрелба – 150 м 

2 км – 

2 и 4 км 

150 – 240 м 

2.4 – 3.6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Индивидуален, 

15 сек. 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 2400 м 45 – 75 м 

4 – 6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

ФИНАЛ 

Едновременен  

5 

Л, Л, П, П (всеки) + 

3 доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 4800 м 60 – 125 м 
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Ю
Н

О
Ш

И
 С

Т
А

Р
Ш

А
 В

Ъ
З

Р
А

С
Т

 
12.5 км 
ИНДИВИДУАЛНО 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

5 

Л, П, Л, П – 

1 мин. 

2.5 км – 2.5, 5, 

7.5, 10 км 

350 – 500 м 

7.5 км 
СПРИНТ 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

3 

Л, П – 150 м 2.5 км – 

2.5 и 5 км 

200 – 300 м 

10 км 
ПРЕСЛЕДВАНЕ 

Преследване 5 Л, Л, П, П – 150 м 2 км – 

2, 4, 6, 8 км 

200 – 400 м 

10 км 
МАСОВ СТАРТ 

Едновременен 5 Л, Л, П, П – 150 м 2.5 км – 

2, 4, 6, 8 км 

200 – 400 м 

3 х 7.5 км 
ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

3 Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона  на 

стрелба – 150 м 

2.5 км – 

2.5 и 5 км 

200 – 300 м 

2.4 – 3.6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Индивидуален, 

15 сек. 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 2400 м 45 – 75 м 

4 – 6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

ФИНАЛ 

Едновременен  

5 

Л, Л, П, П (всеки) + 

3 доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 4800 м 60 – 125 м 

Д
Е

В
О

Й
К

И
 

С
Т

.В
./

Ю
Н

О
Ш

И
 2 х 6 км (жени) 

2 х 7.5 км (мъже) 
СМЕСЕНА 

ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

Ж, Ж, М, М 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона на 

стрелба – 150 м 

2 км – 2 и 4 км 

2.5 км – 2.5 и 5 

км 

150 – 250 м 

200 – 300 м 

6 км (жени) 

7.5 км (мъже) 
ЕДИНИЧНА 

СМЕСЕНА 

ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

Ж, М 

 

Ж - 4 

М - 5 

Л, П (всеки по два 

пъти) + 3 доп. 

патрона на стрелба 

– 75 м 

1.5 км – 1.5 и 3 

км 

(всеки атлет по 

два пъти) 

100 – 240 м 

125 – 300 м 

Д
Е

В
О

Й
К

И
  
С

Т
А

Р
Ш

А
 В

Ъ
З

Р
А

С
Т

 10 км 
ИНДИВИДУАЛНО 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

5 

Л, П, Л, П – 

1 мин. 

2 км – 

2, 4, 6, 8 км 

200 – 400 м 

6 км 
СПРИНТ 

Индивидуален, 

30 сек., 1 мин. 

 

3 

Л, П – 150 м 2 км – 

2 и 4 км 

150 – 250 м 

10 км 
ПРЕСЛЕДВАНЕ 

Преследване 5 Л, Л, П, П – 150 м 2 км – 

2, 4, 6, 8 км 

200 – 400 м 

7.5 км 
МАСОВ СТАРТ 

Едновременен 5 Л, Л, П, П – 150 м 1.5 км – 

1.5, 3, 4.5, 6 км 

200 – 300 м 

3 х 6 км 
ЩАФЕТА 

Едновременен 

и групов 

3 Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона  на 

стрелба – 150 м 

2 км – 

2 и 4 км 

150 – 250 м 

2.4 – 3.6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Индивидуален, 

15 сек. 

 

3 

Л, П (всеки) + 3 

доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 2400 м 45 – 75 м 

4 – 6 км 
СУПЕР СПРИНТ 

ФИНАЛ 

Едновременен  

5 

Л, Л, П, П (всеки) + 

3 доп. патрона на 

стрелба – наказание 

= дисквалификация 

800 м – 4800 м 60 – 125 м 
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1.3.11 Спецификация на единична смесена щафета и супер спринт 
a. Всеки отбор, който се състезава в единичната смесена щафета, се състои от една 

жена и един мъж. Жената стартира и след като стреля и от двете позиции легнал и прав, 
предава на мъжа в зоната за предаване която е разположена веднага след наказателната 
обиколка. Мъжкият състезател след това стреля и от двете позиции легнал и пра, предава 
на същата жена. Всеки състезател от отбора прави четири стрелби и определените 
обиколки. След последната стрелба на мъжа, той преминава трасето от 1.5 км и 
финишира. Затворени състезатели с обиколка трябва да се отместят настрани и спрат да 
се състезават веднага след като са изпреварени от водача. Наказателната обиколка за 
това състезание е с дължина от 75 метра. Всички останали правила и процедури за 
щафети важат и за единичната смесена щафета.  

b. Супер спринтът ще се състои от квалификация и финално състезание, което ще се 
провежда в един и същи ден. 

 
1.3.12 Модификации и други видове състезания 

МСБ има право да модифицира съществуващите състезания и да въвежда нови 
видове състезания в СЪСТЕЗАНИЯТА на МСБ. 

 
1.3.13 Състезателни програми 

Графикът, последователността и видовете състезания за СП, М/Ю СП и СК се 
утвърждават от ИБ на МСБ въз основа на предложенията на Техническата комисия 
/ТК/. 

 
1.3.14 Годишен график на СЪСТЕЗАНИЯТА 

Състезанията на МСБ  се провеждат всяка година, както е посочено в правилника 
на СЪСТЕЗАНИЯТА или по указания на ИК. Годишните графици се публикуват от 
МСБ. Датите за състезанията ще бъдат публикувани, считано от деня на пристигане 
до последния състезателен ден 

 
1.4  ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И ОТБОРИ 
 
1.4.1  Общи  

Само състезатели, които отговарят на следните изисквания на МСБ могат да 
участват в мероприятията и състезанията по биатлон, организирани от 
организациите-членки на МСБ. За да могат да участват в проява на МСБ, 
биатлонистите и екипът на отбора трябва да подпишат Декларация на МСБ за 
задълженията им, Декларация на Арбитражния съд и Декларация против допинга в 
спорта, с които да изразят съгласието си да спазват всички Правила и политиката 
на МСБ. Споразуменията трябва да бъдат подписани на първото състезание на 
МСБ, на което даден състезател или член на екипа участва. Освен това са 
задължени да прикрепят към тях и копие от паспорта. Всяко подписано 
споразумение остава в сила, докато не бъде прекратено от някоя от страните по 
него. 
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1.4.2  Задължения на състезателите и  обслужващия персонал  

Състезателите и обслужващия персонал може да участват в проява или състезание 
на МСБ само с екипировка, облекло и реклама, които отговарят на Каталога на МСБ 
за материалите. Състезателят е длъжен да гарантира, че ще преминава през 
проверките на старта и финала за проверка на екипировката и облеклото. 
Всички състезатели участващи  в състезанията на МСБ се изисква да удостоверят 
своята националност, възраст и пол с националния си паспорт или официална 
снимка на документ за самоличност. 

 
1.4.3  Критерии за квалификации 
 
1.4.3.1 Зимни Олимпийски игри 

За получаване право за участие в ЗОИ спортистът е длъжен да изпълни 180 МСБ 
квалификационни точки или по-малко в края на последния триместър преди ЗОИ, 
или да изпълни един от следващите критерии през текущия или предишния сезон: 
a. Два резултата с 150 МСБ квалификационни точки или по-малко от МСБК, ОЕП, 

СП и/или СК в спринта или индивидуалното, или 
b. Два резултата в първата половина на МСП (без ЮСП), или 
c. По един резултат от критериите в т. „а” и „b”. 
 
Всички членове на щафетните отбори трябва също да отговарят на това изискване 
за квалификации. 

 
1.4.3.2 Световно първенство 

За получаване право за участие на СП спортистът е длъжен да изпълни 180 МСБ 
квалификационни точки или по-малко в края на последния триместър преди СП, или 
да изпълни един от следващите критерии през текущия или предишния сезон: 
a. Един резултат с 150 МСБ квалификационни точки или по-малко от МСБК, ОЕП, 

СК или ЗОИ в спринта или индивидуалното, или 
b. Един резултат в първата половина на МСП (без ЮСП). 
 
Всички членове на щафетните отбори трябва също да отговарят на това изискване 
за квалификации.   

 
1.4.3.3 Световна купа 

Сезонът за Световната купа се състои от три триместера, всеки от които от по 
три кръга: СК 1-3, СК 4-6, СК 7-9 
За получаване право за участие на СК спортистът е длъжен да изпълни 150 МСБ 
квалификационни точки или по-малко в края на последния триместър, или да 
изпълни един от следващите критерии: 
 един от следващите критерии: 
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a. Един резултат с 125 МСБ квалификационни точки или по-малко от МСБК, ОЕП, 
СП или ЗОИ в спринта или индивидуалното по време на текущия или 
предходния триместер, или 

b. Един резултат в първата половина от последния МСП (без ЮСП). 
 
Всички членове на щафетните отбори трябва също да отговарят на това изискване 
за квалификации.   
За да запази правото си на участие в следващия триместер, в който спортиста 
решава да участва, той е длъжен да има 150 МСБ квалификационни точки или по-
малко в настоящия триместър. 

 
 
1.4.3.4 МСБ квалификационни точки изчисления  

МСБ квалификационни точки  се изчисляват за всеки резултат на състезател в 
Спринт и индивидуални състезания в МСБК, ОЕП, СК, СП или ЗОИ като се използва 
следната формула: 
МСБ квалификационни точки= ((времето на състезателя/времето на победителя) -1) 
x Състезателен Фактор) + Състезателно наказание 
 
Определения: Състезателен Фактор: за Спринт и индивидуални състезания 800 
Състезателно наказание: сумата от точките на трите най - високо класирани 
състезатели в топ 10 разделени на 3.75 
Състезателното наказанието за за всички СК, СП и ЗОИ е нула (0). 
 

1.4.3.5 МСБ квалификационни точки списък 
След всеки триместър или по друго време, както е планирано и обявено ежегодно 
от Изпълнителния комитет, списъка с МСБ квалификационни точки  ще бъде 
актуализиран като се взема средната стойност от най-добрите резултати на всеки 
състезател от предишните три тримесечия съгласно следните правила: 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 3 
ТРИМЕСТЪРА 

ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА СПИСЪКА С ТОЧКИ 

3 или повече средната стойност от най-добрите 3 

2 средната стойност от 2 х 1.10 

1 спечелени точки x 1.2 

Премахване от списъка След 5 триместъра без никакви резултати 
 

 
1.4.3.6  Безопасност на всички МСБ Състезания 

Спортистите които стартират за първи път на МСБ проява трябва да докажат, че 
могат безопасно да използват спортното оборудване. Рейс-директора и/или 
състезателното жури,  може да попречи на лица да стартират или да ги отстрани от 
състезанието, ако Журито / РД имат основание да  подозират, че те не могат 
безопасно да се справят със спортното  
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1.4.4 Форсмажорни / извънредни обстоятелства 

Спортисти, които са възпрепятствани в покриването на критериите за отбора от 
участието на СК, поради форсмажорни и/или извънредни обстоятелства, може да се 
обърнат към рейс-директора с писмена молба за разглеждане от журито на 
даденото състезание. Специален комитет, състоящ се от три члена, вице 
президента по спорта, рейс-директора и председателя на техническия комитет, ще 
определят трябва ли да останат критериите за отбора валидни за следващия 
триместер, в който спортиста ще участва. 

 
1.5  РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЯВКА 
 
1.5.1  Съобщение за намерение за участие в състезания на МСБ  

Трябва да се направят две отделни съобщения: регистрация и заявка. 
 
1.5.1.1 Регистрация , замяна и резервация за настаняване 

Регистрацията е само предварително съобщение за желание за участие. Броят на 
състезателите и членовете на екипа на отбора, които могат да бъдат регистрирани 
за състезанието са дадени подробно в специфичните Правила за тази проява. 
Регистрацията на СЪСТЕЗАНИЯТА трябва да се извършва по следния начин: 

 
a. СП и М/Ю СП  

За СП и М/Ю СП предвижданият брой състезатели и обслужващ персонал 
(регистрация по брой) трябва да бъде получен от организатора два месеца 
преди началото на първата официална тренировка на СП или М/Ю СП. Не по-
късно от 14 дни преди датата на официалното пристигане на СП или М/Ю СП, 
ОК трябва да получи списъка с имената и пола на желаещите участници 
(поименна регистрация) от всяка национална федерация. Регистрирани 
участници могат да бъдат заменяни само преди първата техническа 
конференция. Ако отбора пристигне след първата техническа конференция 
замяната трябва де се съобщи на ОК, а тя влиза в сила от деня на пристигане. 
 

b. Състезания за СК 
При състезания за СК, очакваният брой състезатели и обслужващ персонал 
(регистрация по брой и предварителна резервация за настаняване) трябва да се 
получи от организатора един месец преди началото на СК. Списък с имената и 
пола на желаещите участници (поименна регистрация и окончателната заявка за 
настаняване) трябва да се получи от организатора поне 14 дни преди началото 
на СК. Регистрирани участници могат да бъдат заменяни само преди първата 
техническа конференция. Ако отбора пристигне след първата техническа 
конференция замяната трябва де се съобщи на ОК, а тя влиза в сила от деня на 
пристигане. . Атлети, които са взели квалификация за СК в МСБ купа, могат 
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да бъдат вписани в СК за следващото състезание.Щафетното състезание е 
освободено от това правило. 

c. Зимни Олимпийски игри 
Регистрацията за ЗОИ трябва да е съобразена с инструкциите на МОК. 

 
d. Други състезания 

Регистрацията на всички други мероприятия на МСБ трябва да се извършва не 
по късно от един месец (регистрация по брой) и не по-късно от 14 дни 
(поименна регистрация). Замените и промените по регистрациите могат да 
бъдат направени само преди първата техническа конференция. Ако отбора 
пристигне след първата техническа конференция, замяната трябва де се 
съобщи на ОК, а тя влиза в сила от деня на пристигане. 

e. НФ не регистрирани на време 
НФ, които не са регистрирали своя отбор по бройка или по име до крайната 
дата, може да участват ако ОК приеме регистрацията и ако тя бъде одобрена от 
РД  или в негово отсъствие от TД. 
 

f. Заявка за настаняване 
Предварителната заявка за настаняване трябва да бъде дадена в 
Организационния комитет два месеца преди официалния ден на пристигане на 
СП и М/Ю СП, а на всички други състезания на МСБ – един месец преди това. 
Окончателната заявка трябва да бъде подадена 14 дни преди официалния ден 
на пристигане.      
 

g. Регистрация на персонала на отбора  
НФ могат да  регистрират  следния брой персонал към отбора в съответствие с 
таблицата по-долу: 

БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ СПОРТИСТИ ПЕРСОНАЛ НА ОТБОРА КВОТА 

1 4 

2 5 

3 6 

4 7 

5 8 

6 9 

7 или повече 10 

 
1.5.1.2 Всички спортисти, участващи в МСБ състезания, трябва да имат достатъчна 

застраховка отговорност и достатъчна застраховка злополука, покриваща 
злополука, възстановяване и транспортни разходи - включително състезателно 
свързани рискове до адекватна степен. Освен това НФ потвърждава, че спортистите 
са медицински здрави да се състезават по време на подаване на регистрацията си. 
Всички треньори, персонал на отбора и длъжностни лица регистрирани и / или 
назначени от национална федерация в състезание на МСБ трябва да притежават 
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както достатъчна застраховка отговорност, така и достатъчна застраховка срещу 
злополука, покриваща злополука, възстановяване и транспортни разходи до 
адекватна степен. 
 
Националните федерации са отговорни да гарантират, че техните спортисти, 
треньори, персонал и официални лица, регистрирани и назначени от тях са с 
подходящото застрахователно покритие. 
 
Националните федерации и / или спортистите им трябва да могат да представят 
доказателства на съответното застрахователно покритие по всяко време при искане 
от МСБ, представители на МСБ и / или заинтересования организационния комитет. 

 
1.5.2  Заявка 

a. Заявката е писмено съобщение за регистрирането на даден състезател или 
отбор за участието му в дадено състезание, което трябва да бъде подадено в 
определен срок (обикновено най-малко два часа преди тегленето на жребия) за 
индивидуалните, спринт и супер спринт квалификационни състезания за всички 
МСБ състезания. Чрез подаване на заявка, НФ потвърждава, че състезателят ще 
присъства и ще бъде готов да стартира в състезанието. 

b. Заявката за участие на даден отбор в състезание за щафета и смесена щафета 
във всички състезания на МСБ, трябва да бъде подадена не по-късно от два 
часа преди техническата конференция за даденото състезание или 
тегленето на жребий, ако се извършва такъв. Имената на щафетните 
състезатели в реда за стартиране трябва да бъде представени до 16:00 ч. в 
деня преди щафетното състезание. При извънредни обстоятелства или ако 
състезанието се провежда вечер, последния срок за подаване на заявките се 
определя от рейс-директора / ТД; 

c. Заявки за преследването не се подават, тъй като квалифицираните състезатели, 
участвали в квалификационното състезание са били заявени. Имената на 
квалифицираните спортисти, които няма да стартират в преследването трябва да 
бъдат съобщени в офиса на състезанието възможно най-скоро и най-късно до 
началото на прострелката. 

d. Заявки за масовия старт не се подават. Участието се определя от временното 
класиране по общия сбор точки от СК и от СП / ЗОИ предишни състезания. Всяка 
Имената на спортистите класирани за масовия старт трябва да бъдат потвърдени 
с подписана писмена форма подадена в офиса на състезанието колкото е 
възможно по-скоро и най-късно два часа преди старта. Броят на спортистите, 
които могат да бъдат заявени за участие в състезанията е дадено в Правилата за 
състезания. 

e. Заявки за супер спринт (квалификация и финал) се основава на покана от ОК. МСБ 
определят системата за квалификация съвместно с ОК. 
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f. ОК е длъжен да представи актуална прогноза за времето 30 минути преди срока за 
подаване на заявките, за да могат отборите да имат актуална информация за 
подготвяне на своите заявки. 

 
1.5.3  Процедури за регистрация 

Както е посочено в поканата, регистрацията трябва да бъде изпратена писмено или 
по пощата, или по факс, или по имейл, или чрез системата за онлайн регистрация 
на посочения адрес в поканата преди крайния срок. За всички състезания на МСБ 
регистрацията трябва да се направи от НФ. За ЗОИ се прилагат регламентите на 
МОК. 
 

1.5.4  Заявка с закъснение 
a. Рейс-директора (РД) / Техническия делегат (ТД) може да одобри заявка със 

закъснение поради извънредни обстоятелства преди тегленето на жребия. 
b. Състезателното жури може да одобри заявка със закъснение поради форсмажор 

след тегленето на жребия. Състезателното жури ще даде указания в коя 
позиция(и) ще стартира закъснелия/те състезател(и). За целта може да се тегли 
допълнителен жребий. 

 
1.5.5  Замяна на заявен състезател – форс мажор обстоятелства 

Ако записан състезател не може да стартира поради форс мажорни обстоятелства, 
друг регистриран състезател може да заеме неговото място, но не по-късно от 30 
минути преди стартово време за индивидуално, спринт или щафетни състезания.  

 
1.5.6  Замяна на регистрирани състезатели 

Състезателното жури може да позволи на един отбор да замени до двама 
състезатели с други до двама нерегистрирани състезатели така че отборът да може 
да участва в щафетни състезания.  
 

1.6  ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАРТОВИ НОМЕРА 
 
1.6.1  Общи положения 

Състезателите или отборите се избират случайно от заявените за дадено 
състезание, чрез теглене на жребий – механично или с компютър и получават 
стартови номера въз основа на жребия, освен ако не важат други правила за това 
състезание. Жребият се използва и за решаване на ситуация с равен резултат, 
която не може да бъде разрешена чрез специфичните правила по този въпрос. 
 

1.6.1.1 Методът на жребия трябва да бъде одобрен от TД. 
 
1.6.2  Срокове за теглене на жребия 

Жребият за дадено състезание трябва да се извърши не по-рано от 24 часа преди 
старта на състезанието. Обаче, в състезания, за които е необходим жребий за 
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състезания с масов старт или щафета, ако мнозинството капитани на отбори са 
съгласни, жребият за състезания с масов старт или щафета може да се изтегли на 
заседание на капитаните на отборите за състезанието, което предшества дадено 
състезание с масов старт или щафета в програмата на тази проява. Ако 
Състезателното жури реши да се повтори дадено състезание или да са отложи 
дадено състезание, те ще вземат решение дали да се тегли нов жребий. 

 
1.6.3 Място на теглене на жребия 

Жребиите трябва да се теглят по време и на мястото на провеждане на заседанията 
на капитаните на отборите и трябва да се вижда от всички капитани на отбори. 
Обаче TД може да одобри теглене на жребий извън заседание на капитаните на 
отборите, ако се налага от обстоятелствата на състезанието. Подобно теглене на 
жребии навън трябва да се наблюдава поне от двама членове на Състезателното 
жури. 
 

1.6.3.1 Ред за разпределяне на състезатели в групи по жребий 
Когато предава своя списък, всеки капитан на отбор трябва да включи по един 
състезател във всяка от изтеглените групи. Ако даден отбор се състои от по-малко 
състезатели, отколкото е броя на изтеглените групи, капитана на отбора ще реши в 
кои групи ще включи своите състезатели (по един във всяка група). Ако отбора се 
състои от повече състезатели, отколкото броя на изтеглените групи, другите 
състезатели ще бъдат прибавени към изтеглените чрез жребий групи по преценка 
на капитана на отбора, по един във всяка група. 
 

1.6.4  Обикновен жребий за индивидуално и спринт състезания 
Последователността на старта се решава чрез произволно изтеглени имена на 
състезатели от четирите изтеглени чрез жребий групи, в които те са определени от 
капитаните на отборите и произволно изтеглен чрез жребий стартов номер за всеки 
състезател. Жребият си тегли поотделно за всяка група в следната 
последователност: Група 1, Група 2, Група 3, Група 4. Всеки пореден номер трябва 
да се даде на състезател, не се разрешават празни номера. Ако жребият за 
индивидуално или спринт състезание има 60 или по-малко състезатели, жребият ще 
се тегли на 3 групи. Ако има 40 или по-малко състезатели, жребият ще се тегли на 2 
групи по същия принцип, както и за жребий с 4 групи. 

 
1.6.4.1 Система за Стартови групи на състезания за СК, СП, ЗОИ, МСБК и ОЕП: 

a. На СК състезателите трябва да бъдат заявени в групите за теглене на жребии, 
както е описано в 1.6.3.1 по-горе. Класиралите се сред първите 15 състезатели от 
актуалния списък по общ брой точки за СК могат да бъдат включени във всяка 
група за теглене на жребии. Обаче, една НФ не може да включи повече от трима 
състезатели в една от четирите групи по жребий. Освен това, некласиралите се 
състезатели и/или класираните извън първите 80 в актуалната класиране за 
Световната Купа по общ брой точки, могат само да бъдат включени само в групи 
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три и четири за теглене на жребии. За първата Световна Купа, важи класирането 
за Световна Купа  от предишния сезон. За следващата  Световна Купа действа 
временното класиране за Световната купа. Ако състезател класирал се в 
първите 80 в предишния сезон не участва в първата СК той има право да 
стартира в първа или втора група във втората СК.  В случай на извънредни 
условия, състезателното жури може да отмени изискването за некласираните 
състезатели и състезатели, класирани извън макс. първите 80 в списъка с общ 
брой точки за СК да стартират в групи три и четири. Това решение ще бъде 
обявено минимум два часа преди срока за заявки за съответното състезание. 
 
 

 
b. На ЗОИ и СП състезателите трябва да бъдат заявени по групи за тегленето на 

жребий, както е описано в 1.6.3.1 по-горе. Първите 15 класирани състезатели във 
временното класиране за СК могат да бъдат включени във всяка група за теглене 
на жребий. Обаче, една НФ не може да включва повече от трима състезатели в 
една от четирите групи по жребий. Това включва настоящия световен шампион / 
олимпийски шампион. Освен това, некласиралите се състезатели и/или 
класираните извън първите 80 в актуалната класиране за Световната Купа по 
общ брой точки, могат само да бъдат включени само в групи две, три и четири за 
теглене на жребии. В случай на извънредни условия, състезателното жури може 
да отмени изискването за некласираните състезатели и състезатели, класирани 
извън макс. първите 80 в списъка с общ брой точки за СК да стартират в групи 
три и четири. Това решение ще бъде обявено минимум два часа преди срока за 
заявки за съответното състезание. 

c. На ОЕП и МСБК състезателите трябва да бъдат заявени по групи за тегленето на 
жребий, както е описано в 1.6.3.1 по-горе. Първите 15 класирани състезатели във 
временното класиране за МСБК могат да бъдат включени във всяка група за 
теглене на жребий. Обаче, една НФ не може да включва повече от трима 
състезатели в една от четирите групи по жребий. 

 
1.6.4.2 Жребий за групов старт при спринт и индивидуални състезания 

На международни състезания различни от ЗОИ, СП, М/Ю СП, КП и КК, старта за 
спринт състезания може да бъде индивидуален или на групи. Ако старта е на групи, 
изтеглените групи се разделят на подгрупи за старта. Броят на състезателите в 
стартовите групи ще зависи от условията на състезателните бази и от общия брой 
състезатели. В противен случай жребият ще бъде същият, както за единичните 
стартове. За групов старт, изтеглените стартови номера ще определят позициите на 
състезателите на старта. 
 

1.6.4.3 Определяне на стартови номера и стартово време – Състезание за 
преследване 
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Не се тегли жребий за състезание за преследване. Състезателите получават 
стартови номера и време в зависимост от резултатите им от квалификационното 
състезание, което може да е индивидуално, спринт или състезание с масов старт, 
както е посочено в поканата. Състезателите в състезанията за преследване ще 
стартират в същата последователност, както са завършили квалификационното 
състезание: победителят в квалификационното състезание ще стартира първи със 
стартов номер 1, класираният на второ място на квалификационното състезание ще 
стартира втори със стартов номер 2 и т.н. Победителят в квалификационното 
състезание ще има стартово време нула (0), което ще бъде показано в стартовия 
списък като часовниково време за старт на състезанието по преследване. 
Останалите състезатели в състезание по преследване ще имат за свое стартово 
време действителното време, с което следват победителя при спринт или 
състезание по масов старт, или в индивидуално състезание – половината от 
времето след победителя, изразено във време след най-близката пълна секунда. 
Стартовите списъци се изготвят въз основа на горните критерии и трябва да 
посочват определения стартов коридор за всеки състезател. Ако има равен 
резултат за място 60 в квалификационно състезание, двамата състезатели с равен 
резултат ще имат правото да стартиран в състезание по преследване. В М/Ю СП, 
КП и КК при състезания по преследване, всички състезатели, които имат стартови 
времена повече от четири минути след стартовото време на лидера, ще стартират 
едновременно четири минути след първия старт, но тяхното действително 
състезателно време ще показва времето, изчислено от действителното стартово 
време от квалификационното състезание. 
 

1.6.4.4 Даване на стартови номера и стартови позиции – състезание с масов старт 
Предварителен стартов списък ще бъде изготвен в рамките на два часа след 
последното състезание за квалификации. Стартовият списък ще бъде готов два 
часа преди старта, като дотогава капитаните на отборите трябва да са потвърдили 
своите състезатели на старта. Стартови номера на СП и СК ще се дават според 
приложимите Правила за съответната проява. На всички останали състезания, ако 
няма в сила съответен списък с класиране, ще се използва един произволен жребий 
за определяне на стартовите номера на всички състезатели, които не трябва да са 
повече от наличните мишени. Стартовият номер определя стартовата позиция на 
трасето на всеки състезател на това състезание. 
 

1.6.5 Даванe на стартови номера за състезания с щафета 
 
1.6.5.1 Метод на определяне на стартови номера при щафета / смесена щафета и 
единична смесена щафета.  

На ЗОИ, СП и СК няма да се тегли жребий за щафета / смесена щафета / единична 
смесена щафета, а стартовите номера ще се определят въз основа на актуалните 
точки от щафетата в СК, или от сбора на временното класиране от смесена 
щафета, или от сбора на временното класиране от единична смесена щафета, като 
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най-добре класираният отбор получава номер 1, вторият – номер 2, и т.н. Ако 
липсва даден отбор или номер, всички следващи отбори се преместват с един 
номер напред. На първата СК щафета, смесена щафета или единична смесена 
щафета за сезона, окончателното класиране от точките за щафета от предишната 
година ще се използват за определяне на стартовите номера. На М/Ю СП и ОЕП 
резултатите от класирането за щафета от предишната година за М/Ю СП или ОЕП 
щафета, смесена щафета или единична смесена щафета ще се използват за 
определяне на стартовите номера по същия начин, както по-горе. За всички НФ, 
които не са се класирали, ще се тегли жребий, както и за КК. Определеният стартов 
номер за щафетата ще бъде и стартовата позиция на отбора едновременно за 
старт и номер на коридора за стрелба на стрелбището, само за първата стрелба. 
Специални правила ще се прилагат за щафета, смесена щафета или единична 
смесена щафета за МСБК.  
 

1.6.5.2 Разполагане на състезателите на стартовата линия при щафетни състезания 
Стартовите трасета са номерирани от  дясно на ляво, с лице по посока на старта. 
Номер 1 е на дясното трасе, а най-големия номер от предния ред е на лявото трасе. 
Най-малкият номер във втория ред се намира зад номер 1 и следващият пореден 
номер зад номер 2, и т.н. 
 

1.6.5.3 Допълнителни отбори при щафета 
Не се допускат допълнителни отбори за щафета при състезания на ЗОИ, СП, М/Ю 
СП, СК, МСБК и ОЕП. При други състезания се допускат допълнителни отбори за 
щафета: те трябва да стартират в редове зад официалните отбори и няма да се 
награждават с официалните награди. Допълнителните отбори може да се състоят от 
членове от повече от една нация. 

 
1.7 ЗАСЕДАНИЯ НА КАПИТАНИТЕ НА ОТБОРИТЕ 
 
1.7.1 Общи положения 

На всяка проява по биатлон трябва да се провеждат заседания на капитаните на 
отборите за избор на журита, за теглене на жребии и за предоставяне на 
информация за състезанието и състезанията. Първото заседание трябва да се 
проведе най-късно в деня преди първия ден на официалната тренировка, за да се 
избере Апелативно жури и Състезателно жури. За останалите заседания на 
състезанието, датите и сроковете се определят от сроковете, необходими за 
теглене на жребиите. Шефът на състезанието ще бъде председател на 
заседанията. 
 

1.7.2 Присъствие на заседания на капитаните на отборите 
На заседанията на капитаните на отборите трябва да присъстват при възможност:  
- официалния представител на ОК на МСБ; 
- TД(и) и МРи; 



24 
 

- всички членове на състезателното и Апелативното жури; 
- минимум по един представител на всеки участващ отбор; 
- шефът на състезанието; 
-шефовете на стрелбището, трасето, време измерването, стадиона, логистиката и 
секретаря на състезанието или техни представители; 
- необходимия помощен екип на заседанието и преводачи, ако се налага. 
 

1.7.3 Дневен ред на заседанието на капитаните на отборите 
Дневният ред на заседанието на капитаните на отборите трябва да включва 
следните точки, според случая: 
- откриване; 
- проверка на страните (или отборите); 
- избор на Апелативно жури и Състезателно жури (на първото заседание) 
- жребий(и); 
- технически брифинг за предстоящото състезание(я); 
- коментари на TД; 
- прогноза за времето; 
- други въпроси; 
- закриване. 
 

1.7.4 Стартови списъци и стартови номера за индивидуално и спринт състезания следва 
да се предоставят на отборите в края на заседанието. 

 
1.8 ЗАБРАНИ И НАКАЗАНИЯ ЗА НЕУЧАСТВАЩИ ЛИЦА 
 
1.8.1 Общи положения 

Забранява се всякаква неправомерна помощ или помощ, която не е разрешена по 
настоящите Правила за състезателите по време на състезание. 

 
1.8.2 Специфични забрани 
 
1.8.2.1 На стрелбището 

Забранява се на всички да дават на състезателите звукова или зрителна 
информация, съвети, информация по радиото или по друг метод на комуникация на 
стрелбището, включително на разстояние 10 м от ляво и от дясно на стрелбището. 
Забранява се да се предава всякаква информация от зоната на треньорите и/или 
състезателите по време на прострелка на оръжието и/или по време на 
състезанието. Това не се отнася за обичайните начини на израз на радост или 
разочарование от публиката. 

 
1.8.2.2 По трасето 

Забранява се ходене, бягане или каране на ски пред, до или зад състезателите. 
Разрешава се тичането без ски макс. 50 м отстрани на състезателите, за да им се 



25 
 

дава информация за състезанието или да им се предлагат безалкохолни напитки. 
Забранено е да се докосват състезатели с цел да се изтласкват напред или да се 
пречи на други състезатели. Забранява се по време на състезание да се помага на 
състезатели за подобряване пързалянето на ските им. В района 100 м преди и до 
100 м след стрелбището, в зоната на предаване и мин. 100 м преди финала, се 
забранява да се тича от страни на състезателите. 
 

1.8.3 Наказания 
Зрителите и другите лица трябва да бъдат запознати добре с тези Правила от 
официалния говорител преди началото на състезанието и трябва да бъдат 
педупредени, че при нарушение на Правилата или поведението, което пречи на 
състезанието зрителите или други лица, могат да бъдат отстранени от района на 
състезанието от Организационния комитет. 
 

1.9 Награди 
Медали на МСБ ще бъдат давани само на състезания, на които се състезават трима 
или повече спортисти или отбори в щафета. 

 
2 ОРГАНИЗАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ 
 
2.1 ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ 

Следните организации и лица ще се учредяват или назначават за подготовката, 
провеждането и контрола на състезания и състезания по Биатлон: 
- Организационен комитет; 
- Апелативно жури (ЗОИ, СП, СК, ОЕП, М/Ю СП); 
- Състезателни журита, мъже и жени; 
- ТД(и) и МРи; 
- Представител на ИК на МСБ (при необходимост); 
- Медицински делегат на МСБ (при необходимост); 
- Спортен Директор на МСБ (при необходимост). 
 

2.2 Организационен комитет 
Правото да бъде домакин на проява или състезание се дава на НФ, като домакин на 
състезанието. НФ трябва да създаде Организационен комитет, за да подготви и 
проведе състезанието или проявата, като спазва настоящите Правила и 
приложимите Правила за състезанията като следва насоките на Наръчника за 
организатори, относно всички аспекти за домакинство на проява. За да има право 
да бъде домакин на проява или състезание на МСБ, НФ трябва да представи 
валиден лиценз от МСБ за съоръженията на мястото на провеждане за съответната 
проява. 
 

2.2.1 Информационни бюлетини и покани 
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OК на спортна проява на МСБ трябва да изпрати информационни бюлетини и/или 
поканите за спортни състезания до всички НФ към МСБ, както е посочено в 
Правилата за спортни състезания, в определените срокове по пощата, факс или 
електронна поща. Съдържанието на поканите и бюлетините е съгласно 
Организационния Наръчник. Информационните бюлетини и поканите трябва да 
бъдат съгласувани с Директора по състезанията или негов асистент, или ТД.  
 

2.2.2 Медицински услуги 
Организационният комитет трябва да назначи лекар на състезанието на място, 
който ще бъде основно отговорен за медицинските грижи за спортистите, 
треньорите, персонала на отбора и представители на националните федерации. 
Освен това, лекарят на състезанието трябва да информира лекари на отборите за 
местната ситуация и местните условия за медицинска помощ. 
Лекарят на състезанието трябва да потвърди, съгласувано с линейката и рейс-
директора и/или техническия делегат, че необходимото спешно медицинско 
оборудване и съоръжения са на място, готови за употреба, преди началото на 
тренировката / състезанието. 
 
 

2.2.3 Застраховки 
ОК трябва да сключи застраховка за отговорност, която обхваща както самия 
комитет така и всички членове на ОК. МСБ от своя страна ще осигури застраховка 
отговорност на своите служители и длъжностните лица (ТД, МРи и т.н.), които 
покрива продължителността от назначението им за работа за МСБ. 
Организационният комитет трябва да притежава документ за покритие, издадено от 
призната застрахователна компания не по - късно от деня преди официалния ден на 
пристигане. Документът трябва да бъде на разположение да се покаже на ТД при 
поискване. Застраховката трябва да покрива поне сума от 5 милиона евро. 
 

2.3 СЪСТЕЗАТЕЛНО ЖУРИ 
 
2.3.1 Общи положения 

Състезателното жури се съставя за всички състезания по биатлон, за да действа 
като официален орган по всички въпроси свързани с състезанието, които не са 
определени конкретно под юрисдикцията на други органи на МСБ. Състезателното 
жури се създава и работи по силата на тези правила. По принцип се учредява друго 
Състезателно жури за състезанията за мъже и жени. Обаче, ТД може да сформира 
смесено Състезателно жури (напр. младежи и девойки; младежи и юноши, девойки 
и девойки ст. възраст) ако е необходимо. Състезателното жури взема решения, 
свързани с дадената проява, състезанията и съответните разпоредби и условия, за 
да гарантира честно и коректно отношение. Състезателно жури от своя страна, 
налага наказания за нарушение на Правилата, докладвани от ТДи, МРи, 
официалните лица на състезанието и членовете на Състезателното жури, и 
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наказания и дисциплинарни мерки. Освен това Състезателното жури определя 
промени на срокове и Правила според ситуации в дадено състезание, които не са 
посочени в настоящите Правила или други публикации на органите на МСБ. 
Състезателното жури също така прави преглед и взема решения по всички 
възражения, препратени до него. Работата на Състезателното жури се ръководи от 
Дисциплинарните Правила на МСБ. 
 

2.3.1.1 Срок за избор 
Състезателните журита, които трябва да се избират за състезанието трябва да се 
избират преди първата официална тренировка. Състезателните журита запазват 
компетенцията си, докато продължава състезанието, но промени на избрани 
членове могат да се правят чрез избори по неотложни причини. 
 

2.3.1.2 Председател 
Председателят на Състезателното жури е TД. 
 

2.3.2    Състав на Журито на състезанието 
На всички МСБ състезания освен континенталните първенства, континентални купи 
и регионални купи, журито ще състои от петима членове, както следва: 

a. МСБ ТД като председател; 
b. Международния рефер по трасетата или друг рефер назначен от МСБ; 
c. Шеф на състезанието; 
d. Двама официални представители, избрани на техническата конференция  

       от две различни национални федерации. 
Рейс-Директорът на Състезанието присъства на всички заседания, но няма  право 
на глас. 
На  ЗОИ, Рейс-Директорът служи като асистент Технически Делегат. 

 
2.3.2.1 Само един човек от една и съща НФ, или с една и съща националност може да        

бъде  член на журито на ЗОИ и всички МСБ състезания с изключение на КП и КК. 
 
2.3.2.2 На други международни състезания следва да се постига договореност за състава 

на Състезателното жури между организатора и капитаните на отборите на 
участващите федерации или клубове. 

 
2.3.3 Избиране на членове на Състезателното жури 

Изборът на членове на Състезателното жури се провежда от ТД по време на 
заседание на капитаните на отборите. Номинации на кандидати могат да са правят 
от ТД или от капитаните на отборите. Ако броят на кандидатите е равен на местата 
в Състезателното жури, не е необходимо да се гласува и кандидатите стават 
членове на Състезателното жури с акламации. Ако има повече кандидати от 
свободните места в Състезателното жури, трябва да се проведе гласуване сред 
капитаните на отборите. Всяка НФ има право на един глас. Член на Състезателното 
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жури се избира с обикновено мнозинство. Ако никой кандидат не получи обикновено 
мнозинство, лицето с най-малко гласове се отстранява и гласуването се повтаря за 
останалите кандидати, докато бъдат избрани членове на Състезателното жури. 
 

2.3.4 Заседания и решения на Състезателното жури 
Състезателното жури трябва да се събере в най-кратък срок при необходимост за 
заседание по указанията на председателя на Състезателното жури и трябва да 
остане на разположение за изпълняване на задълженията си като Състезателно 
жури в рамките на 15 минути след публикуване на предварителните резултати. 
Специфичните времена за заседания са дадени подробно в Анекс В към 
настоящите Правила. Решенията на Състезателното жури обикновено се вземат от 
всички присъстващи членове. Обаче, в отделни случаи по изключение 
Състезателното жури е компетентно да приема решение при наличие на минимум 
трима членове. Председателят на Състезателното жури гласува само при наличие 
на равен брой гласове. Решения се вземат с обикновено мнозинство, като всеки 
член гласува по даден въпрос. 
 

2.3.5 Задачи на Състезателното жури 
Подробен списък със задачите на Състезателното жури е представен в Анекс B към 
настоящия правилник. 
 

2.3.6 Възражения срещу решения на Състезателното жури 
Може да се прави възражение срещу наказания и дисциплинарни мерки, наложени 
от Състезателното жури където има избрано апелативно жури. Във всички други 
състезания може да се обжалва пред Изпълнителния комитет на МСБ в писмена 
форма в рамките на 24 часа след решението на Състезателното жури. 
Възражението трябва да бъде отправено към Апелативното жури съставено за 
съответната проява или Изпълнителния комитет и в съответствие с 
Дисциплинарните Правила на МСБ. 
 

 
2.4 РЕЙС-ДИРЕКТОРИ  
 
2.4.1 Рейс Директорите са официални лица, назначени от МСБ.  
 
2.4.2  Рейс Директорите ще извършват необходимите проверки и срещи с ОК за да 

гарантира правилната подготовка или да делегира тази отговорност на ТД. 
 
2.5 ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЛЕГАТИ 
 
2.5.1 Общи регламенти 
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ТД ще бъдат назначавани от ТК на МСБ и трябва да работят под ръководството на 
Директора по състезанията. При отсъствие на Директора по състезанията, TД поема 
задълженията на Директора по състезанията. 

 
 
 
2.5.2 Избор на ТДи 

ТДи се избират от ТС на МСБ сред нейните членове или от групата на ТД, минимум 
три години преди ЗОИ, две години преди СП и в сезона преди всякакви други 
състезания на МСБ и не могат да бъдат от страната-домакин. Двама ТДи се 
назначават за ЗОИ, един като помощник TД. За всички останали състезания, се 
назначава по един ТД. ТДи за КК може да бъдат препоръчани от НФ страната, с 
изключение на МСБ Купи. 
 

2.5.2.1 ТД ще бъде председател на Състезателното жури или журита за състезанието, за 
което е назначен. При ЗОИ помощник TД ще бъде член, както на Състезателното 
жури за мъже, така и за жени. 

 
2.5.2.2 Функцията на TД ще важи само за състезанието, за което е назначен. 
 
2.5.3 Задачи и задължения на ТДи 

ТД трябва да пристигне на мястото на състезанието достатъчно време преди 
състезанието и да изпълни всички необходими функции, съгласно тези Правила и 
обстоятелствата на място преди, по време на и след състезанието. ТД носи 
отговорност за даване на насоки на МРи по време на състезанието. В Анекс В към 
настоящите Правила са изложени подробно задачите и задълженията на ТД. 

 
2.5.4 Разходи за ТД  

Организаторите на мероприятия и състезания на МСБ носят отговорност за 
изплащане на пътните, нощувките и храната на ТДи по време на командировката 
им, както и дневни, съгласно действащия регламент на МСБ. 
 

2.6 МЕЖДУНАРОДНИ РЕФЕРИ 
 
2.6.1 Общи регламенти 

МРи са лица, назначени от ТС към МСБ за състезания на МСБ. Те отговарят за 
правилното изпълнение на задълженията и задачите, свързани със своята област 
на отговорност, в сътрудничество със Състезателния Комитет. МРи трябва да 
направляват, съветват и съдействат на официалните лица на състезанията при 
изпълнение на техните задължения и да се намесват за предотвратяване на 
евентуални грешки. МРи на състезанието са подчинени на TД, отчитат се пред него 
за изпълнения на своите задължения и трябва да следват указанията му. 
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2.6.2 Избор на МРи 
МРи назначени от TК за ЗОИ, СП, М/ЮСП, СК и ОЕП. трябва да имат валиден 
лиценз за ТД. МРи за други спортни състезания могат да бъдат назначавани от 
съответната НФ или OC и трябва да имат валиден лиценз за МРи. На МСБ Купа, 
МРи на трасето и материалния контрол трябва да бъдат ТД групата и поне един от 
тях не трябва да е от нацията домакин.  
При ЗОИ, СП, СК, ОЕП и М/Ю СП всички назначени МР трябва да бъдат извън 
нацията-домакин и да бъдат членове на ТД групата. При Континентални първенства 
и Континентални купи всички МРи може да бъдат от нацията-домакин. Обаче 
изключения могат да бъдат разрешени от ТК, при условие че лицето е притежавало 
валиден МР лиценз в продължение на най-малко четири години. 
 

2.6.2.1 На състезания от ЗОИ, СП и първата СК за сезона, МР за контрол на материалите 
трябва да бъде член на под-комитета за материалите на ТК по възможност. 

 
2.6.3 Функции на МР по време на състезания 

Евентуалните функции на МРи по време на състезания са: 
- старт/финал; 
- стрелбище; 
- трасе; 
- материален контрол. 
 

2.6.4 Брой МРи за състезания 
Следният брой МРи се назначава за следните състезания: 
a.  ЗОИ  8 
b.  СП   4 
c.  М/Ю СП  4 
d.  СК   4 
е. МСБ Купи 4 
f. ОЕК      4 
g.  КП   4 
h.  КК  4 
 

2.6.5 Задачи и задължения на МР 
Подробните задачи и задължения на МРи са дадени в Анекс B към настоящите 
Правила. 

 
2.6.6 Разходи на МР 

Организаторите на мероприятия и състезания на МСБ носят отговорност за 
изплащане на пътните, нощувките и храната на МРи по време на командировката 
им, както и дневни, съгласно действащия регламент на МСБ. 
 

3 СЪСТЕЗАТЕЛНА БАЗА И РАЗПОРЕДБИ 
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3.1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Състезателната база е мястото на провеждане на състезания и тренировки по 
биатлон, и се състои от стадион и трасе. На стадиона са разположени 
старт/финала, стрелбището, наказателния кръг, зоната за предаване на щафетата, 
тестова зона за ски, вакс-кабините, помещенията за отборите , местата за 
публиката и паркингите, както и необходимите сгради и офиси на Организационния 
Комитет. Базата трябва да бъде технически подходяща, съгласно настоящите 
Правила, за да е удобна за всички видове състезания по биатлон и трябва да дава 
най-добра възможност за наблюдение на състезания от зрителите и да отговаря на 
изискванията за телевизионното предаване. Спортните бази – кандидати за 
домакинство на СП и СК, трябва да имат Лиценз А от МСБ. За състезания на М/Ю 
СП, ОЕП , МСБК, ЛБСП, ЛП ОЕП и МСБ Ролер купите трябва да имат Лиценз Б от 
МСБ. Спортните бази за ЗОИ трябва да имат Лиценз А от МСБ. 
 

3.1.1 Общи регламенти 
Зоните за старт и финал, стрелбище, наказателен кръг и за предаване на щафетата 
трябва да са разположени на равни места и близо една до друга, за да може голяма 
част от публиката да наблюдава добре състезателните дейности. Тези зони и 
критичните части от трасето трябва да са оградени с цел да са предотврати 
възпрепятстването на състезателите и да не се отклоняват от пътя, както и да се 
предотврати достъпа на неупълномощени лица. Обаче, височината и дължината на 
огражданията трябва да са намалени до минимум, за да не се пречи на 
телевизионни предавания. Трябва да има достатъчно място за състезателите и 
официалните лица на състезанието, за да изпълняват дейността си, и достатъчно 
място за помощния екип на отбора, пресата, фотографите и зрителите, и 
достатъчно място за телевизионните екипи с камери и предавателни станции, без 
да се пречи на състезанието. Примерни диаграми за разположение на техниката са 
дадени в указанията за организаторите. 
 

3.1.1.1  Максимална дистанция и разликата в надморската височина  
Мястото на състезанието за ЗОИ и СП не трябва да е по-далече от 30 км или на 30 
минути разстояние и не трябва да бъде повече от  + / - 300 м. надморска 
височина от мястото където са настанени отборите, освен ако не е разрешено от 
ИК  на МСБ 

 
3.1.1.2 Офис на състезанията 

Офисът или суб-офиса на състезанията трябва да е разположен в близост до 
зоната на стадионa. Офисът трябва да бъде открит през работното време на цялата 
проява, като се започне от деня на пристигане и ще бъде официалната връзка 
между отборите и организационния комитет. Отборите трябва да могат да правят 
регистрации за състезания в офиса, който трябва да разполага с информация за 
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състезанието и мероприятията. В офиса трябва да има пощенска кутия за всеки 
участващ отбор. 
 

 
 
3.1.1.3 Електронно информационно табло 

На ЗОИ, СП, М/Ю СП и СК трябва да има електронно информационно табло с 
минимум 6 реда в зоната на стадиона, на място, одобрено в хода на лицензионния 
процес или от Директора на състезанията. 
 

3.1.2   Изкуствено осветление 
МСБ състезанията могат да се провеждат при изкуствено осветление, след като 
бъде одобрен от ИК, като част от одобрена състезателна програма. В извънредни и 
изключителни случаи, журито на състезанието може да разреши състезанието да се 
проведе с изкуствено осветление. Във всеки случай осветлението, трябва да 
отговарят на следните стандарти:  

- осветителните условия трябва да бъдат еднакви за всички състезатели, при 
минимум от около 300 лукса в цялата дължина на пистите и стадиона, 
без тъмни участъци. 1000 лукса са необходими на финалната линия и 
не трябва да има сенки около установките и хартиените мишени.  

- В случай на живи телевизионни продукции, светлинните условия 
трябва да отговарят на телевизионните изисквания и да бъдат най-
малко 1000 лукса на стадиона. 

 
3.2 СТАРТОВА ЗОНА И ЗОНА ЗА ЗАГРЯВКА 
 
3.2.1 Общи положения 

Стартовата зона за всички състезания трябва да бъде равна, снегът да е добре 
утъпкан и почистен, и трябва да се вижда от зрителите. Стартовата линия трябва да 
бъде под прав ъгъл с посоката на ски бягане и да бъде маркирана с червена линия, 
потънала в снега. Зоната трябва да бъде добре оградена и да е подходяща за 
преминаване на потока от състезатели, помощни екипи на отборите и официалните 
лица. Трябва да има място за загряване в непосредствена близост до стартовата 
зона за състезателите, които да извършват своята окончателна подготовка и 
разгряване преди състезание, където да се полагат грижи за затопляне на облекло, 
и трябва да разполага с минимум 20 броя пирамиди за пушки с минимум седем 
пушки на всяка или  съгласно указанията на ДС / ТД. 

 
3.2.2 Стартови зони за индивидуално и спринт състезание  

Стартовата зона за индивидуално и спринт състезания трябва да бъде 
приблизително 8-10 м дълга и мин. 2 м. широка, и да бъде отделена от зоната за 
загряване с ограда с отвор, за да дава възможност за контрол на достъпа до тази 
зона. 
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3.2.3  Стартова зона в дисциплината Преследване 

Стартовата зона за Преследването, трябва да има минимум четири коридора. 
Действителният брой на стартовите коридори се определя от броя на едновременно 
стартиращите в стартовия списък  – ако има пет стартиращи в една и съща секунда, 
тогава трябва да има пет стартови коридора и т.н Стартовите коридори трябва да 
се номерират от дясно на ляво от към състезателите, 1.5 - 2м широки и 
достатъчно дълги, за да поберат необходимия брой състезатели. Общата 
стартовата линия продължава до края на стартовите коридори. Стартовите 
коридори трябва да бъдат паралелни един на друг и трябва да бъдат ясно 
разграничени. Трябва да има отделен коридор, който позволява достъп до 
стартовата линия в случай на късен старт. Този коридор трябва да се наблюдава от 
официален стартер  с хронометър, синхронизиран със състезателното време. 
Точката засичаща времето от транспондера и видеокамера трябва да бъдат 
инсталирани на1.5 м след стартовата линия за записване на стартовото време 
на  всеки състезател в случай на ранен старт. 

 
3.2.3.1 Стартови табелки за преследване 

Отделни табелки, показващи стартовите номера и стартовото време за всеки 
коридор с големи букви, които да могат лесно да се четат от състезателите и 
официалните лица, трябва да са разположени пред съответните стартови коридори 
и на стартовата линия. 
 

3.2.4 Стартова зона за щафета, групов, масов старт и супер спринт 
Стартовата зона трябва да бъде направена с три коридора с ширина 3 м равна и 
гладко подържана плосък, с 3 м пространство между всеки състезател. 

 
3.2.4.1 Табла със стартовите позиции  за  щафета, групов и масов старт  

Стартовите позиции трябва да бъдат обозначени с номера. Трябва да има същия 
брой табла, колкото е броят на стартиращите в състезанието. Размерът на таблото 
трябва да е 20 х 20 cm. Броят табели трябва да бъдат поставени в ляво на всяка 
позиция и номерът трябва да се чете от предната и задната част. Номерата на 
табелите трябва да бъдат най-малко 10 см високи и трябва да бъдат ясно видими за 
състезатели и телевизия. Стартовите коридори трябва да се номерират от 
дясно на  ляво от към състезателите. 
 

3.2.5 Стартова зона за Супер Спринт 
Разстоянията между различните стартови редове трябва да е 5 метра, с 3 метра 
между стартовите следи. В първите 20 метра след старта, стартовите следи не 
трябва да се сменят от спортистите. След 20 метра, кънковидния ход може да се 
използва. Стартовите коридори трябва да се номерират от дясно на ляво от към 
състезателите. 
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3.2.6 Информационни табла по трасето 
Tрябва да има табло в рамките на стартовата зона с карта на трасето. На 
стартовата линия трябва да има табло с последователността на цветовете за 
състезанието. 
 

3.2.7 Стартови хронометри 
На стартовата зона за индивидуално и спринт състезания трябва да има стартов 
хронометър, поставен на видно място от стартовата линия. Дисплеят на 
хронометъра и звуковият сигнал трябва да са синхронизирани. За състезания по 
преследване трябва да има стартов хронометър за всеки стартов коридор. Освен 
това в стартовата зона или близо до нея трябва да има часовник с точно време от 
деня, на видно място за състезателите в тази зона. 
 

3.2.8 Контрол на екипировката преди старта 
Контролa на стартовата екипировка трябва да се осъществява непосредствено 
преди  старта. Местоположението и дизайна му трябва да улеснява гладкото, 
акуратното и навременно отиване на старта от състезателите. Мястото за 
материалния контрол трябва да разполага с таблици и необходимото оборудване, и 
формуляри за извършване на проверката. 
 

3.3 ТРАСЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
3.3.1 Общи положения 

Tрасето е мрежа от ски писти, коитo се използват по време на състезание. То 
трябва да включва непрекъснато сменящи се участъци – равни, изкачване и 
спускане. Забранени са твърде дългите и трудни изкачвания, опасни спускания и 
монотонни равнини и хълмове. Не трябва да има твърде чести промени в пистите, 
за да не се нарушава ритъма на ски състезателя. Подробни спецификации на 
трасето са дадени в т. 1.3.7 в Таблица 1. 
 

3.3.1.1 Телевизионни зони 
Зоните за телевизионни предавания на състезания ще се установяват по трасето 
след консултации с МР, ТД и телевизионни служители, отговарящи за съответната 
проява. Основната цел на тези зони е да се гарантира възможно най-добро 
предаване на състезанието и по-специално лицата, които не се състезават да не 
пречат на телевизионната картина. 
 

 
 
3.3.2  Надморска височина, ширина, наклон и дължина 

Максималната височина на всяка част от трасето, не може да надвишава 1800 
метра над морското равнище, освен ако не е изключение при изрично разрешение 
от МСБ ИК в необходимите случаи. За всички състезания на МСБ, трасето трябва 
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да има минимална ширина 6 м с гладка снежна повърхност за състезателите, плюс 
допълнителната ширина, за треньори и телевизия. В стръмните участъци от 
трасето, пистата трябва да бъде още по-широка. Ако по-тесни секции, като 
например мостове или планински проходи са неизбежни, тесните части не могат да 
бъдат по-малко от 4 м широки и не по-дълги от 50 м. Действителната дължина на 
трасето не може да бъде повече от   2% по къса или 5% по-дълга от дължината 
предвидена за състезанието, като се измерва по средата на трасето. Максималната 
разлика за всички състезания не трябва да бъде повече от 25%.  

 
3.3.3  Следи по трасето 

Ако е необходимо, трябва да бъдат предвидени следи в спусканията според 
указанията на ДС. Следите не трябва да се правят по начин или на места, където те 
могат да застрашат или възпрепятстват състезателите. На ширина и дълбочина 
следите трябва да бъдат направени така, че всички видове обувки и баки да могат 
да се използват без странично триене. За тренировъчни дни, следите трябва да 
бъдат предвидени за класически ски в периферията на състезателното трасе. 

 
3.3.4 Безопасност 

Трасето трябва да бъде подготвено така, че състезателят да могат да се спускат с 
пълна скорост, без ненужен риск от злополука. За подобряване безопасността на 
състезанието, състезателното жури може да променя първата обиколка на масов 
старт, преследване или щафета, дори и това да означава, че трасето няма да 
отговаря на изискванията за дължина или изкачване. 
 

3.3.5 Почистване 
Пистите трябва да са възможно най-равни, добре отъпквани и идеално почистени. 
Завоите надолу трябва да са укрепени. Всякакви видове препятствия трябва да 
бъдат почистени от пистите, като дънери, клони, камъни и пръст. Надвисналите 
клони или корени трябва да бъдат изсечени, за да не пречат и да не застрашават 
състезателите. 
 

3.3.6  Маркировка  
Трасето трябва да бъде ясно маркирано и обозначено така, че състезателите, в 
нито един момент, не трябва да имат съмнение за това как да следват трасето. 
Това важи особено за спусканията, местата където се съединяват писти и други 
критични точки. Ясна маркировка трябва да бъде поставена в 
такива точки. Затворен участък от трасето  или разклон трябва да бъде 
напълно затворен с  V-бордове или огради. На 100 метра от финалната линия 
трябва да има знак-табела с надпис "Finish - 100 м" и на 100 м от стрелбището 
трябва да има знак-табела с надпис "Стрелбище - 100 м". 

 
3.3.6.1 Цветова  последователност на пистите 
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Трасето трябва да е маркирано еднакво от страната с най-добра видимост в 
посоката на движението  с цветни табели. Трасето от 1.5 км трябва да има 
оранжева маркировка, трасето от 2 км трябва да има червена маркировка, трасето 
от 2.5 км – зелена, трасето от 3 км – жълта, трасето от 3.3 км – синя, а трасето от 4 
км – кафява. Кръстопътите трябва да са ясно маркирани с цветовете на трасето. 
 

3.3.7  Ограда и V-бордове 
Всички трасета, които няма да бъдат използвани в състезанието трябва да бъдат  
затворени. Трасета близки едно до друго, трябва да бъдат отделени с ограда или V-
бордове, така че състезателите да не могат да тръгнав  по грешно трасе. V-
бордовете трябва да бъдат добре видими, 20 см високи, 1 м дълги и 
направени от тежки материали, за да не бъдат съборени от вятъра. 

 
3.3.8 Форлойфери 

Непосредствено преди старта на състезание цялото трасе трябва да бъде 
преминато със ски преди старта на първия състезател от екипа по трасето. Докато 
са на трасето, те ще го разчистят и ще коригират маркировката, ако е необходимо. 
ТД и МР ще решат дали да използват форлойфери или не. 
 

3.3.9 Спецификации на трасета за състезания 
В Таблица 1 т. 1.3.10. са дадени подробно всички необходими технически 
спецификации за трасетата на всички видове състезания. 
 

3.3.10 Зона за предаване на щафетата 
При щафетни състезания трябва да има добре маркирана зона за предаване на 
щафетата, 30 м дълга и 9 м широка в края на правия участък, разположена така, че 
пристигащите състезатели да идват с контролирана скорост. Последните 50 м от 
пистата преди тази зона трябва да имат минимална ширина 9 м. Зоната за 
предаване на щафетата трябва да започва от линията за засичане на времето. 
Началото и края на тази зона трябва да са маркирани с червена линия в снега и 
знак в началото: "Предаване на щафета". Зоната трябва да бъде оградена от двете 
страни с една врата за достъп, за влизане под контрол на стартиращите 
състезатели. 
 

3.3.10.1 Последните 50 м от трасето преди зоната за подаване на щафетата трябва да са 
прави. Само влизащи и излизащи състезатели и служители, отговарящи за 
контрола, имат достъп до зоната за предаване на щафетата. На 100 м преди зоната 
за предаване на щафетата трябва да има знак с надпис "100 м". 

 

3.3.11  Наказателен рунд 
За спринт, преследване, щафета и масов старт състезания, наказателният рунд 
трябва да бъде веднага след стрелбището - не по-далеч от 60 m разстояние със ски, 
от десния край на стрелбището до входа на наказателния рунд. Рундът трябва да 
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бъде с овална писта, 6 m широк и 150 м (+ / - 5 м) дълъг, измерени по вътрешния 
периметър на обиколката. Отворът трябва да бъде най-малко с  15 м дължина. 
Наказателната обиколка следва да бъде разграфена с V-бордове, поставени близо 
един до друг, така че състезателите да нямат шанс да пропуснат входа / изхода. 
 

3.3.11.1 Наказателният кръг трябва да бъде на равно място, така че да не се преминава 
никакво допълнително разстояние между трасето и наказателния кръг от 
състезателите, когато те трябва да влезнат в него. 
 

3.3.12 Трасе за загряване 
За всички състезания на МСБ трябва да има отделно трасе в непосредствена 
близост (макс. 300м ) до стартовата зона и с лесен достъп от бараките на отборите, 
на което състезателите да могат да  загряват. Пистата трябва да бъде дълга 
приблизително 600 м и трябва да бъде подготвена също както състезателните 
писти, но не може да бъде част от състезателното трасе. Пистата за загряване 
трябва също да бъде на разположение за всички други състезания. 
 

3.4 СТРЕЛБИЩЕ 
 
3.4.1 Общи положения 

Стрелбището е място на провеждане на всички видове стрелба на дадено 
състезание по биатлон. То трябва да бъде в центъра на стадиона и както мишените, 
така и рубежа за стрелба трябва да се виждат от повечето зрители. Стрелбището 
трябва да бъде плоско и равно и трябва да бъде за обиколено от достатъчен брой 
прегради от страни и зад мишените, съгласно приложимите национални Правила за 

безопасност. Разположението и конфигурацията на стрелбището трябва да е 
съобразено с мерките за безопасност по отношение на пистите, стадиона и 
заобикалящите площи. Посоката на стрелба трябва по принцип да бъде на север с 
цел улесняване на осветлението по време на състезания. По възможност трябва да 
се избягват защитните прегради, които пречат на видимостта на зрителите или 
телевизионните камери. Стрелбището трябва да отговаря на местните закони. 

 
3.4.2 Спецификации и конфигурации 
 
3.4.2.1 Разстояние при стрелба 

Разстоянието между предния край на рубежа за стрелба и линията на мишените 
трябва да бъде 50 м +/- 1 м. 
 

3.4.2.2  Положение за стрелба – легнал , прав 
Погледнато по посоката на стрелба, дясната половина от стрелбището е за стрелба 
в положение легнал, а лявата половина за стрелба от положение прав. Това 
разпределение трябва да е показано ясно на състезателите чрез табелки. 
Изключение от тази дясна и лява конфигурация се прави за състезания за 
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преследване, масов старт и щафета, когато състезателите стрелят от всички 
коридори в легнало и стоящо положение. 
 

3.4.2.3 Вход и изход 
По време на тренировка и състезание състезателите трябва да влизат в 
стрелбището от лявата и да излизат от дясната страна. 
 

3.4.2.4 Нива 
Повърхността на рубежа за стрелба и повърхността, на която са разположени 
мишените, трябва да са на едно ниво по възможност. Рубежа за стрелба и 
повърхността, на която са разположени мишените, трябва да са на по-високо ниво 
от площта между тях с поне 30 см. и повече, ако се налага от местните снежни 
условия. 
 

3.4.2.5 Пространствени конфигурации 
В задната част на стрелбището трябва да има оградена зона с 10 – 12 м ширина 
(рубеж за стрелба), измерена назад от ръба на линията за стрелба, която се 
простира по дължина в цялата задна част на стрелбището. Тази зона е запазена за 
състезатели, официални лица и членове на журитата. Обаче, ако бъдат 
оторизирани от TД, други лица, като екипи на телевизионни камери, могат да бъдат 
допуснати в тази зона. Точно зад тази зона трябва да има втора оградена зона с 
поне 2 м ширина, запазена за  3ма членове от екипа от всеки отбор. Тази зона 
трябва да бъде конфигурирана така, че членовете на екипа на отбора да виждат 
добре мишените и зоната на рубежа за стрелба. Зад зоната на треньорите трябва 
да има зона от 1.5 м по ширина на стрелбището, запазена основно за медиите. 

 
3.4.3 Рубежа за стрелба 

Рубежа за стрелба е зоната в задната част на стрелбището, където състезателите 
стрелят от положение легнал и прав. Рубежа трябва да е покрит изцяло със сняг, 
добре отъпкан, равен, идеално почистен и да не е заледен, като цялата площ 
използвана от състезатели по време на състезанието трябва да бъде равна. 
 

3.4.3.1 Стрелкови коридори 
Стрелковия рубеж е разделен  на стрелкови коридори, от които  състезателя ще 
стреля. Всеки стрелкови коридор трябва да бъде най-малко 2.75 m и не повече от 3 
метра широк. Ширината на коридора трябва да е маркирана и от двете страни  от 
предния край стрелковия рубеж на разстояние 1,5 м до задната част с дъска с 
червен цвят  потъваща в снега, така че да е 2 см под повърхността. И двете страни 
на всеки коридор трябва да са маркирани от рубежа до мишените със пет(5) Т-
образни указателни табели с максимум 20 cm широчина и 15 см височина, с  
цветове съвпадащи с фоновия цвят на номера на мишените, които ясно 
определят коридорът, но не пречат на стрелбата. Първият ред с Т-образните 
табели трябва да започне на 10 м. Минималното разстояние между външния край 
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на най-левия и десен коридор и началото на безопасните берми, с които граничат е 
3 метра. Това разстояние трябва да се поддържа от рубежа до мишените. 

 
3.4.3.2 Постелки за стрелба 

За стрелба в легнало и изправено положение, постелките трябва да бъдат 
поставени пред всеки коридор за стрелба на рубежа. За всички състезания на МСБ, 
постелките трябва да бъдат 200 см. x 150 cм. с дебелина 1-2 cм. и трябва да са 
изработени от синтетични или естествени влакна с груба и неплъзгаща се 
повърхност. 
 

3.4.4 Мишени 
3.4.4.1 Съществуват два основни вида мишени, използвани за биатлон – метални и 

хартиени. Само метални мишени трябва да се използват при състезания и само 
хартиени мишени да се използват за прострелка на оръжието. Както хартиени, така 
и метални мишени могат да се използват за тренировка. Само мишени, отговарящи 
на Каталога на МСБ за материалите (Анекс A), могат да се използват за състезания 
на МСБ. За всички състезания на МСБ  трябва да има минимум 30 коридора за 
стрелба и мишени. Използваните мишени за ЗОИ, СП и СК трябва да имат 
възможност за дистанционно презареждане (без въже). 
 

3.4.4.2 Поддръжка на мишените 
Мишените трябва да се поддържат и да се настройват добре, според инструкциите 
на производителя. 

 
3.4.4.3 Разполагане на мишените 

Мишените трябва да се разполагат подравнени в права линия, паралелно на 
предния ръб на рубежа за стрелба. Те трябва да бъдат подравнени във всички 
посоки. Мишените трябва да бъдат поставени така, че мишената да е по средата на 
ширината на коридора. Мишените трябва да не се отклоняват настрани повече от 1° 
от десния ъгъл на коридорите за стрелба. Центърът на мишената трябва да бъде 
80-100 cм. по-високо от повърхността на рубежа за стрелба. 
 

3.4.4.4 Фон на мишената 
Фонът зад мишените трябва да бъде бял, от дъното на мишената до 1 м над горния 
ръб на мишената. 
 

3.4.5  Номериране и маркировка 
Стрелковите коридори и съответните им установки трябва имат един и същ номер, 
лесно видими и започващи от дясно с номер 1. На всички МСБ състезания 
стрелковите коридори трябва да бъдат номерирани от ляво и от дясно в предната 
част на стрелковия рубеж.Табелите на стрелковия рубеж трябва да бъдат 
поставени така, че те да не пречат на телевизионното заснемане на стрелбата на 
състезателите. Те трябва да са 30 см високи и 20-25 см широки. Номерата 
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трябва да бъдат отпечатани в долния край на табелата и трябва да са 20 см 
високи, с 3 см ширина между линиите изписващи номера. Табелите трябва да 
бъдат монтирани върху стълб с 1 см дебелина и 40 см височина - измервана от 
снежната повърхност на долната част на табелата. Размерът на номерата на 
установките  трябва да е 40 см, с ширина между линиите от 4 см, и те трябва да се 
монтирани непосредствено над установките. И двата вида номера трябва да са в 
различни цветове - черно на жълто и жълто на черно -започвайки от номер 1 с 
черен цвят на жълт фон и отговарящи на Т-стълбовата маркировка. 

  
3.4.5.1 Граници на входа и изхода 

На входа и изхода на стрелбището, 10 м преди  левия и след десния коридор за 
стрелба, трябва да има ясна маркировка. Тези маркировки показват външните 
очертания на зоната на стрелбището с информационна забрана. 
 

3.4.6 Ветропоказатели 
По време на състезанията и официалната тренировка, трябва да се поставят 
ветропоказатели от страни на всеки втори коридор за стрелба, като се започне от 
дясната страна на коридор 1, на разстояние 5 м от рубежа за стрелба и на 20 м от 
линията на мишената. Флагчетата трябва да се поставят така, че горния край на 
всяко флагче да е на едно ниво с долния край на мишената и да не пречат на 
пряката видимост към мишените. 

 
3.4.7 Пирамиди за пушки 

Разположени удобно на стрелбището в зоната за екипировката на отбора, трябва да 
има пирамиди за две резервни пушки за всеки отбор, който участва в състезанията 
и достатъчен брой пирамиди по време на тренировка и прострелка на оръжието. 
Пирамидите трябва да бъдат ясно маркирани с имената на участващите страни или 
отбори. Пирамидите може да се използват от отборите по време на състезание, 
тренировка и прострелка на оръжието. Извън стрелбището трябва да има 
достатъчен брой пирамиди за тренировка. 

 
3.4.8 Видео камери на стрелбището 

На  всички състезания на МСБ, видео камерите трябва да бъдат инсталирани на 
стрелбището така, че разположението и броят на всички камери да обхващат и да 
записват всички действия на всички състезатели на стрелбището. 
 

3.5  ФИНАЛНА ЗОНА 
 
3.5.1 Общи 

Финалната зона започва от състезателнато трасе на финалната линия и завършва 
на точката за инспекция на екипировката и материалите на финала и трябва да има 
минимална дължина 30 м и минимална ширина 9 м без препятствия. Последните 50 
м преди финалната линия трябва да бъдат прав участък с ширина 9 м, разделени 
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на три равни линии с маркери, които не пречат на ските. Само официални лица, 
състезатели-финалисти и специално упълномощен телевизионен персонал под 
надзора на МС на старт/финала, се допускат във финалната зона. 

 
3.5.1.1 Финалната линия трябва да бъде маркирана с червена линия, потънала в снега под 

прав ъгъл с предстоящия коридор и да се вижда от състезателите и телевизионните 
камери. 

 
3.5.2 Финален контрол на екипировката 

Финалният контрол на екипировката трябва да е поставен така, че финиширалите 
състезателите да преминават през него естествено и под контрол. Това е особено 
важно за щафетни състезания, така че финиширалите  състезатели да не пречат на 
изходящия коридор от зоната за предаване на щафетата. Оградата и финалната 
зона трябва да са така разположени, че състезателите да не могат да избегнат 
финалния контрол на екипировката. 

 
3.5.3 Зона за медиите 

До финалната зона трябва да бъде създадена оградена зона (смесена зона) за 
телевизионни камери, журналисти и фотографи, за да имат пряк контакт със 
състезателите за интервюта и снимки след финала. 

 
3.5.4 Място за безалкохолни напитки 

След финалната зона трябва да има зона за сервиране на напитки, където да има 
хартиени кърпички и подобни услуги за състезателите след финалната зона. Тя 
трябва да се съгласува с ТД. Всички сервирани консумативи трябва да са защитени 
срещу внасяне на непозволени чужди субстанции. 
 

 
3.5.5 Съблекални 

В съседство с финалната зона трябва да има затворен навес, където състезателите 
да могат да се преобличат, с размер приблизително 2 x 3 м. 

 
3.5.6 Зона за изход от финала 

След зоната на финала трябва да има зона, където състезателите да могат да се 
срещат с персонала на своя отбор, обслужващи фирми и да оставят своето 
облекло, материали и екипировка. Трябва да има 10 пирамиди за пушки с място за 
по 7 на всяка . 

 
3.6 ВАКС КАБИНИ ЗА ОТБОРИТЕ 

В или много близо до зоната на стадиона трябва да има достатъчен брой навеси, 
сгради или временни постройки с добро качество, където отборите може да 
съхраняват материали/екипировка, да смазват ските си  и да се затоплят. Кабинките 
трябва да имат вентилация, подходяща за изхвърляне на восъчните изпарения, 
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лампи и ел. контакти, и трябва да се отопляват поне на 20°. Всеки отбор трябва да 
има своя кабина, но няколко отбора могат да си поделят една кабина, ако работното 
пространство и съображенията за сигурност позволяват това. Кабините трябва да 
имат заключващи се брави и отборите трябва да получат ключове. Ако вратите не 
могат да се заключват, ОК трябва да осигури охрана на кабините. Трябва да се 
осигури място за паркиране на подходящо разстояние от кабините. До кабините 
трябва да има високоговорител от системата за оповестяване на публиката. 
 

3.7 ПОМЕЩЕНИЕ  ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 
Трябва да се осигурят помещения  близо до вакс кабините, където да могат да чакат 
състезателите, или в част от сградата на стадиона, или отделен отоплен навес, или 
тента. 
 

4. СЪСТЕЗАТЕЛНА ЕКИПИРОВКА И ОБЛЕКЛО 
4.1 ОБЩИ ПРАВИЛА 

Терминът състезателни материали/екипировка и облекло включва всички 
материали, цялата екипировка, състезателно оборудване и облекло, използвани от 
състезателя по време на състезание, включително реклама. Дефинициите и 
спецификациите на състезателните материали/екипировка и облекло, и рекламата, 
са регламентирани в Каталога за материалите на МСБ (Анекс A) и Правилата за 
реклама на МСБ. 

. 
4.2 ИНСПЕКЦИИ НА ЕКИПИРОВКАТА И ОБЛЕКЛОТО 
4.2.1 Предварителен контрол 

Материалите/екипировката и облеклото на състезателите се инспектират преди 
старта и след финала на всяко състезание. Освен това трябва да се осигури 
предварителна проверка на материали/екипировка и облекло много преди дадено 
състезание с цел да се гарантира предотвратяване на проблеми. На проява на МСБ 
не може да се използват никакви материали/екипировка или облекло, които не са 
одобрени от МСБ. 

 
4.2.2 Инспекция на материали/екипировка и облекло при старта 

Състезателите трябва да се явят в контролната зона за материали/екипировка и 
облекло на старта не по-късно от 15 минути преди определения за тях срок за 
стартиране, за проверка и маркировка на ските и пушките, и инспекция на облеклото 
им. . Състезателите, които пристигнат по-късно от 15 минути преди старта си, 
са отговорни за времето, необходимо да се направи тази проверка 
/маркировка, дори това да води до късен старт. Състезатели, чиито 
материали/екипировка и облекло не отговарят на регламентите на МСБ, нямат 
право да преминат през контролния пункт на старта за материали/екипировка и 
облекло, докато не бъдат коригирани неизправностите. Екипировката, пушките, 
материалите и облеклото, които са инспектирани и маркирани на контролния пункт 
на старта за екипировка, не трябва да се видоизменят по никакъв начин, съгласно 
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забраната в нястоящите Правила или Каталога на МСБ за материалите. Резервните 
пушки на отбора, максимум по 2 на отбор, трябва да бъдат донесени на контролния 
пункт на старта за материали/екипировка и облекло за инспекция и маркировка, 
след което да бъдат занесени директно на стрелбището и да бъдат оставени на 
пирамидите за резервни пушки преди първия старт. Екипът на стрелбището няма да 
разреши да се оставят пушки след това. С цел да се улесни инспекцията на 
резервни пушки, контролният пункт за материали/екипировка и облекло трябва да 
бъде отворен поне 15 минути преди началото на прострелката на оръжието и 
състезателите имат право да дават оръжието си за проверка след този момент. По-
ранното отваряне на контролния пункт за екипировка на старта трябва да бъде 
разрешено и да се насърчава за всички състезания, за да се избегне всякакво 
забавяне. 

 
4.2.2.1 Специфични проверки на предстартовия контрол на екипировката  

Извършват се следните проверки: 
a. Дали състезателят носи своя стартов номер и номера на бедрата; 
b. Дали пушката е проверена за безопасност, дали отговаря на изискванията, да не 

съдържа активен патрон в камерата или в поставения пълнител; 
c. Теглото, съпротивлението на спусъка, размерите и формата на пушката, и 

рекламата върху нея се проверяват дали са изправни. Пушката се маркира с 
малък стикер, поставен на горния преден ъгъл на дулото, който трябва да се 
вижда ясно от официалните лица на старта и финала, и серийният номер се 
записва в контролен списък, така че пушката да може да бъде проверена на 
финала ако стикерът изпадне; 

d. Ските и щеките се проверяват за изправност и дали ските са маркирани; 
e. Облеклото и други материали/екипировка се инспектират за изправност, 

включително за реклама; 
f. Пълнителите могат да се проверяват на място, за да се гарантира, че имат само 

по пет патрона, които могат да се изстрелят директно от пълнителя. 
 
4.2.2.2 Маркировки 

Маркировката на екипировката се извършва с цел предотвратяване на 
нерегламентирана промяна на екипировката по време на състезание като се 
използва стартовия номер на състезателя. И ските и пушката се маркират. 
Маркировката трябва да се прави с цветен маркер или печат, еднакъв за цялото 
състезание. При щафетни състезания ските трябва да се маркират в зависимост от 
стартовите номера на отбора и цветовете или номерата на стартовата 
последователност в самия отбор. Контролният стикер за пушката трябва да се 
постави в горния преден ъгъл на цевта. 
 

4.2.2.3 Закъснение преди старта  
Състезателят носи всякаква отговорност за закъснение при старта поради 
закъснение от преминаване през контролния пункт за екипировката, или наложени 
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корекции в облеклото и екипировката. Организаторът трябва да осигури достатъчен 
персонал за да гарантира правилни срокове за контрол и да предотврати 
закъснения при старта на състезатели, които са се явили навреме. Ранното 
отваряне на контролния пункт се разрешава и се насърчава на всички състезания с 
цел да се избегнат затрудненията. 
 

4.2.2.4 Окончателна проверка преди старта 
Една-две минути преди старта следва да бъде направена проверка на 
състезателите от асистента/ите на старта с цел да се гарантира следното: 
a. Дали състезателят носи стартов номер и номера на бедрата; 
b. Дали ските и пушката са маркирани правилно; 
c. Да не са нарушени регламентите за реклама; 
d. При отваряне и затваряне на пушката да няма поставен патрон в камерата или в 

пълнителя; 
e. Дали състезателя има достатъчно пълнители; 
f. Дали състезателя не притежава някакво безжично устройство за комуникация или 

слушане. 
g. Дали състезателя има достатъчно пачки и патрони за да завърши състезанието. 

Пачките могат да бъдат проверени на място за да се провери, че те съдържат 
само пет патрона, които се зареждат директно от пачката. 

Обаче, тази проверка обаче не освобождава състезателите от тяхната отговорност 
да спазват чл. 1.4.2. 

 
4.2.3 Контрол на финала 

След пристигане на финала и за щафетни състезания – след зоната на предаване 
на щафетата ще бъде извършена проверка, за да се гарантира следното: 
a. Пушката да не съдържа активен патрон в камерата и да няма поставен пълнител 
b. Състезателите да са преминали през финала с поне една маркирана ска и 

тяхната маркирана пушка, със ски и щеки в съответствие с Каталога за 
материалите; 

c. Съпротивлението на спусъка на пушката да е мин. 0.5 кг. (може да премине 
проверка на място, ако има указания на ТД); 

d. Да не са нарушени регламентите за реклама. 
Всички патрони от приклада и други пачки ще бъдат извадени при тази проверка. 

 
4.2.4 Предварителна проверка на материалите/екипировката и облеклото 

На  всички състезания на МСБ ДС/ТД или  МР по инспекцията на материалите  ще 
направят предварителна инспекция на екипировката да се потвърди, че 
материалите/екипировката и облеклото, които ще се използват от отборите са 
разрешени съгласно правилника. Проверката обикновено се извършва минимум 2 
дни преди първото състезание. Предварителната проверка не освобождава 
състезателите от задължението им да преминат през контролния пункт за 
екипировка на старта и финала. 
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4.2.4.1 Присъствие 

Проверката ще бъде извършена от отговорен екип на Организационния комитет. МР 
по материалния контрол също трябва да присъства. Проверката е задължителна. 
Състезатели или отбори, които не присъстват на първата СК или МСБК или които са 
променили своята състезателно оборудване или дрехи трябва да направят тази 
проверка преди техния първи старт за сезона. 
 

5.   ТРЕНИРОВКА И ПРОСТРЕЛКА 
 
5.1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Състезателите и екипите към отборите трябва да получат възможността и 
необходимата база за подготовка на състезанията. За целта организаторът трябва 
да осигури официални времена за тренировка, тестване на ските, базите, 
възможност за прострелка на пушките и разгряване на състезателите преди 
състезанието. 
 

5.1.1 Изключения 
При извънредни обстоятелства Състезателното жури може да затвори цялата 
спортна база или да ограничи тренировка до определени части и време в базата. 
 

5.1.2 Право на тренировка и тренировъчни номера 
Състезателите, които са се регистрирали за проява на МСБ може да използват 
базата за състезания по време на официалната тренировка. Мъжете и жените може 
и да не участват в официалната тренировка и прострелката за другия пол. 
Tренировъчните номера, предоставяни от МСБ, трябва да се носят от всички 
състезатели по време на тренировка и от екипите и персонала на фирмите за 
услуги, ползващи базата за състезания, по всяко време, докато продължава тази 
проява. 
 

 
5.1.3 Видове тренировка 

Официалната тренировка e времето, което трябва да бъде осигурено от ОК за 
тренировка в спортната база. Базата трябва да е подготвена също, както за 
състезание. Неофициалната тренировка е времето, предоставено от ОК за 
тренировка на базата, в допълнение към официалната тренировка, а базата не е 
необходимо да е подготвена така, както за състезание. ОКи трябва да предоставят 
максимално време в програмата за състезанието за неофициална тренировка – ако 
е необходимо, коридори за стрелба ще бъдат дадени на отборите, както за 
официална тренировка, съгласно указанията на ТД. 

 

5.2  ОФИЦИАЛНА ТРЕНИРОВКА  
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На всички МСБ състезания съоръженията и трасетата, трябва да бъдат отворени за 
инспекция и официална тренировка, най-малко веднъж преди първото състезание. 
Съоръженията и трасетата трябва да бъдат подготвени за състезателите и 
тренировката трябва да се проведе по едно и също време на деня, както  
състезанието. Всяко следващо състезание, трябва да бъде предшествано от 
официална тренировка, освен ако е невъзможно в програмата на състезанието  
поради други обстоятелства.  
След 20 минути от началото на прострелката ще се използват метални и хартиени 
мишени, а избора на коридори за стрелба ще бъде свободен до края на 
тренировката.Въпреки това хартиените мишени ще бъдат запазени за НФ и за 
25минути. Когато се отварят металните мишени на официална тренировка преди 
състезание по  масов старт и преследване, коридорите за стрелба с нечетни номера 
ще бъдат определени за стрелба   от положение легнал, а коридорите за стрелба с 
четни номера ще бъдат определени за стрелба от положение прав. 
 

5.3 ПРОСТРЕЛКА НА ОРЪЖИЕТО 
 
5.3.1 Време за прострелка на оръжието 

Преди старта нa състезание, състезателите трябва да имат възможност да 
прострелят пушките си на стрелбището за период от 45 минути, който започва да 
тече един час преди и приключва не по-късно от 5 минути преди първия старт. На 
състезания за МСБ по преследване, масов старт и щафета, срокът може да е по-
кратък, но трябва да бъде мин. 30 минути, като приключва 15 минути преди първия 
старт и без смяна на хартиената мишена. При необходимост мъжете и жените могат 
да прострелват пушките си преди първото състезание, но това трябва да се 
извърши поотделно. 
 

5.3.2 Само хартиени мишени ще се използват за прострелка. Хартиените мишени трябва 
да бъдат поставени на същото ниво и на същото разстояние от точката на стрелба, 
както мишените при състезание. Когато са поставени два реда хартиени мишени, 
вторият ред трябва да бъде под нивото на мишените за състезание. Ако хартиените 
мишени трябва да се сменят по време на прострелка, времето необходимо за смяна 
да се изважда от даденото време за прострелка на оръжието. 

 
5.3.3 Предоставяне на коридори за прострелка на оръжието 

За индивидуално и спринт състезания всеки отбор трябва да получи по един 
коридор за прострелка на оръжието на стрелбището. Предоставянето на коридори 
ще се определя с произволен жребий, проведен под надзора на ДС/ TД. За 
щафетни състезания коридорът за прострелка на оръжието на отбора трябва да 
има същия номер, както стартовия номер. За състезания по масов старт, коридорът 
за прострелка на оръжието се определя според стартовия списък, но състезателите 
имат свобода да прострелват от всеки коридор, даден на член от тяхната НФ. За 
състезания по преследване номерата на коридорите за стрелба трябва да се 
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определят съгласно класиранета спрямо най-добре класиралия се състезател на 
всеки отбор, но ако НФ има повече от 4 състезатели, които стартират, ще получи 2 
съседни коридора за прострелка на оръжието. Един резервен член от всеки отбор 
ще бъде допускан за прострелка преди всяко състезание, включително резервния 
член на щафетния отбор, с изключение на състезания по преследване и масов 
старт. Преди старта на финалите на състезание по супер спринт, състезателите 
трябва да получат възможност за прострелка на оръжието си на стрелбището за 15 
минути, като този период трябва да започне 20 минути преди и да приключи не по-
късно от 5 минути преди първия старт. При необходимост мъжете и жените може да 
прострелват оръжието си преди първия финал на състезание по супер спринт, но 
трябва да прострелват поотделно. 
 

5.3.3.1  Разпределение на стрелкови коридори чрез жребий 
На ЗОИ, СП, СК и МЮСП стрелковите коридори от 1-5 се разпределят по жребий 
сред първите пет страни от класирането по нации които участват, а стрелковите 
коридори 6-10 се разпределят между страните, заемащи класиране 6-10 място и т.н. 
Класирането по нации от предходната година се прилага в първия триместър, а 
след това се прилагат настоящите резултати актуализирани ежедневно.По същия 
начин за МСБК и ОЕП действа класирането по нации от МСБ Купите.  

 
5.3.3.2 Когато даден отбор има повече от осем състезатели, OК може да определи 

допълнителен коридор за прострелка на оръжието, ако има наличен. 
 
5.4 ЗАГРЯВАНЕ ПО ТРАСЕТО 

За всички състезания на МСБ, трасето е отворено за загряване на заявените 
състезатели и персонала на отбора до пет минути преди старта, освен ако журито 
не реши друго. Всички състезатели на трасето трябва да носят своите стартови 
номера.Персонала към отбора също трябва носи определените им номера Пет 
минути преди старта карането на ски по трасето е забранено, но членовете на екипа 
могат да ходят по края на трасето. 

 
5.5 ТЕСТВАНЕ НА СКИТЕ 

ТД в координация с Директора по състезанията може да разреши тестване на ски 
върху състезателното трасе, като се има предвид ширината и конфигурацията. 
Позволените зони за тестване на ски трябва да имат ясна маркировка. 
Електронните уреди за тестване на ски трябва да се премахнат от трасето минимум 
5 минути преди старта. 

 
6   СТАРТОВИ РЕГЛАМЕНТИ 
 

   6.1 ВИДОВЕ СТАРТ И ИНТЕРВАЛИ 
 

6.1.1 Общи положения 
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Има 4 вида старт: индивидуален; преследване; групов и едновременен; и два 
стандартни стартови интервали – 1 минута или 30 секунди. На всички състезания на 
МСБ важат следните регламенти: 
 

6.1.2 Индивидуално и спринт състезания 
За всички индивидуални и спринт състезания се провеждат само единични 
стартове, обикновено с интервали от 30 секунди. Допускат се обаче по-къси и по-
дълги интервали, ако е благоприятно за състезанието. За спринт състезание може 
да се използва групов старт. ТД и Директорът на състезанията в консултация с ОК 
решават кой е най-добрия вид старт и старов интервал за конкретните 
обстоятелства. 
 

6.1.3 Състезания по преследване 
На всички състезания по преследване не се използва никакъв стандарт за стартов 
интервал. Състезателите стартират точно според времето на стартовия списък, като 
тяхно стартово време е разликата от победителя на квалификационното 
състезание. 
 

6.1.4 Състезание с масов старт 
Стартът в състезание с масов старт се извършва с един единствен едновременен 
старт за всички състезатели. 
 

6.1.5 Състезания по щафета и смесена щафета 
Стартът при състезания по щафета и смесена щафета ще се състои чрез 

едновременно стартиране на първия пост от всеки отбор. Следващите стартове на 
другите членове на отбора ще се провеждат след изчакване на пристигащия член 
на отбора в зоната за предаване на щафетата. Последователността при старт на 
смесена щафета е жена, жена, мъж, мъж. 
 

 
 
6.1.6 Състезание по супер спринт 
 
6.1.6.1 Стартът на квалификационно състезание по супер спринт се извършва като 

единичен старт – старт в интервал от 15 секунди. 
 
6.1.6.2 Стартът при финално състезание по супер спринт се извършва с един 

едновременен старт за всички състезатели в 3 линии. 
 
6.2 СТАРТОВИ ПОЗИЦИИ И СТАРТОВЕ 
 
6.2.1 Единичен старт с електронно отчитане на времето 
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Състезателите трябва да са застанали възможно най-близо един до друг и да 
преминат през коридора на тяхното стартово време. 
 

6.2.2 Единичен старт с механично отчитане на времето 
Ако се използва само механично отчитане на времето, състезателите трябва да 
застанат с двата крака точно зад стартовата линия и да пресекат линията на 
определеното за тях стартово време. 

 
6.2.3 Старт при преследване 

Състезателите трябва да пристигнат в стартовата зона най – малко 2 минути преди 
времет  за разпределение в стартовите коридори. След това те ще бъдат 
подредени в своите стартови коридори. Ако даден състезател не се яви на старта, 
служител от OК трябва да застане на негово място. Всеки едновременен старт 
трябва да бъде в отделен коридор. Ще се осъществява физически контрол на всеки 
старт от официално лице, на стартовата линия в края на всеки коридор. 
Официалните лица ще пречат на пресичането на стартовата линия, като държат 
ръка в хоризонтално положение през края на коридора и бързо ще отпускат ръка в 
точното време на старта за съответния коридор. Следващият по ред състезател ще 
стартира, когато ръката е спусната. 
 

6.2.4 Старт при щафета 
При щафетни състезания първите стартирали остават в определените за тях 
стартови коридори, с двата крака зад маркираната линия на своя стартов ред или 
зад своя номер, но ако коридора е маркиран. Tе пресичат линията след подаване на 
определения стартов сигнал. Следващите членове на щафетния отбор остават в 
зоната за предаване на щафетата, съгласно своята стартова последователност и 
стартират последователно след пристигане на съответния член на отбора. 

 
6.2.5 Групов старт 

При групов старт състезателя с най-нисък стартов номер от групата заема трасе 1, 
следващия най-нисък номер – трасе 2, и т.н. Те остават като за щафетен 
едновременен старт и стартират след подаване на определения сигнал. Тази 
процедура се повтаря за всяка група. 
 

6.2.6 Старт при състезание по масов старт 
Старта при състезание по масов старт ще бъде същия, както първите стартирали в 
щафетния – едновременен старт. 

 
6.2.7 Старт при състезание по супер спринт 

Старта за състезание по супер спринт квалификация ще бъде решен от ОК заедно с 
МСБ за съответното състезание. За финала на състезанието по супер спринт 
състезателите ще бъдат определени със стартови номера и стартови позиции на 
база на резултатите от състезанието за квалификация по супер спринт. 
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Състезателите във финалното състезание по супер спринт ще стартират в същия 
ред, в който са финиширали в квалификационното състезание: победителя в 
квалификационното състезание ще стартира с номер 1, състезателя на второ място 
в квалификационното състезание ще стартира с номер 2 и т.н. 

 
6.3 СТАРТОВИ СИГНАЛИ 
 
6.3.1 Единични стартове – електронна отчитане на времето 

Командата за старт се дава с електронен звуков сигнал на стартовия часовник – 
силно писукане и визуално изображение на стартовия часовник. Отговорникът на 
стартовата зона не трябва да докосва състезателя. 
 

6.3.2 Единични стартове – механично отчитане на времето 
При единични стартове без електронна стартова врата, отговорникът на стартовата 
зона обявява "Готови" 10 секунди преди срока за стартиране и след това брои в 
обратен ред, високо на глас, от 5 секунди преди старта, като казва "пет-четири-три-
две едно". На точното време за старт, той дава команда "Старт", като не трябва да 
докосва състезателя. 
 

6.3.3  Старт в Преследването 
Всеки коридор има поставен часовник, който състезателят трябва да използва 
за стартиране в неговото/нейното определено стартово време. 

 
6.3.4 Едновременен и групов старт 

При щафета, смесена щафета, масов старт, спринт с групов старт, и финали на 
супер спринт, стартовият сигнал се дава чрез изстрел от стартовия пистолет или 
друго стартово устройство, или с флагче. Устни сигнали за предупреждение ще се 
дават 1 минута, 30 секунди и “Готови” преди старта, а стартовият сигнал ще се дава 
в рамките на 5 секунди след команда “Готови”. 
 

 
6.3.5 Старт в зоната за предаване на щафета до тук 

При щафетни състезания предаването на щафета трябва са се извършва в рамките 
на зоната за предаване на щафета, така че пристигащия състезател да докосва 
тялото (вкл. торс, рамене, бедра, ръце, крака, и глава) или пушката на тръгващия 
състезател с ръка. 
 

6.4 ВРЕМЕ ЗА СТАРТИРАНЕ, РАНЕН СТАРТ, КЪСЕН СТАРТ И ФАЛСТАРТ 
  
6.4.1 Електронен старт  

При единични стартове, електронно отчитаното време за активиране на щеката ще 
бъде стартовото време, ако състезателите активират щеката в рамките на 3 секунди 
преди или 3 секунди след времето по стартовия списък. Ако даден състезател 
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стартира повече от 3 секунди преди времето по график, се счита за ранен старт. Ако 
даден състезател стартира повече от 3 секунди след времето по график, се счита за 
късен старт и времето започва да тече от срока по график за стартиране. 
 

6.4.2 Механично отчитане на стартовото време 
Ако се използва само механично отчитане на времето и има единичен старт, срокa 
за стартиране на състезателите е времето, посочено в стартовия списък. Ако даден 
състезател стартира преди стартовия сигнал, се счита за ранен старт. Ако 
състезател стартира твърде късно, се счита за късен старт. 

 
6.4.2.1 Състезание по преследване 

Срокa за стартиране на всеки състезател е времето, включено в стартовия списък. 
В случай на ранен старт, състезателят ще бъдат наказван или 
дисквалифициран в съответствие със съответните дисциплинарни правила.  
Ако даден състезател пристигне твърде късно за старт, закъснелия състезател 
трябва да бъде насочен в резервен коридор, като официалното лице в тази точка 
ще отчете времето, когато състезателя пресече стартоватa линия. Ако състезателя 
е закъснял по своя вина или по вина на своя отбор, неговото състезателно време 
ще се изчислява от официалното му стартово време в стартовия списък. Ако 
закъснението се дължи на форсмажор или некоректни, или случайни действия на 
лице извън неговия отбор, неговото състезателно време и мястото му в 
преследването ще се изчислява от времето, записано от официалното лице. 
 

6.4.3 Състезания за щафета и масов старт, и спринт състезания с групови стартове  
Моментът на старта е времето на стартовия сигнал. 
 

6.4.4 Зона за предаване на щафета – стартово време 
Стартовото време на член на отбора за поемане на щафетата ще се счита момента, 
когато пристигащия член на отбора влезе в зоната за предаване на щафета, като 
пресече линията за отчитане на времето в началото на зоната. 
 

6.4.5 Ранен старт – Масов старт, спринт, индивидуално и щафетни отбори 
Ако състезател стартира твърде рано в масов старт, щафети, Спринт или 
индивидуално състезание или напусне зоната за предаване на щафета без 
необходимото докосване, стартиращия състезател трябва да се върне до старта 
или в зоната за предаване. Състезателят трябва да се върне след стартовата линия 
или в зоната за предаване на щафетата при щафетни състезания и да стартира 
отново. Ако е възможно, освен при щафета, състезателите ще стартират отново на 
тяхното правилно стартово време през вратата или върху стартовата линия, при 
механично устройство за засичане на време. Ако правилното стартово време е 
минало, времето за стартиране се връща на записаното стартово време. Изгубеното 
по този начин време е за сметка  на състезателя. 
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6.4.6 Фал старт – едновременен и групов, и предаване на щафета 
Ако има фалстарт при масов или групов старт, назначеният МР и официалните лица 
могат да изстрелят втори сигнал и ще спрат състезателите. След което 
състезателите ще стартират отново. Ако предаването на щафетата настъпи преди 
или след (извън) зоната за предаване на щафета, се счита за фалстарт и 
процедурата трябва да се повтори в рамките на зоната. Състезател или щафетен 
отбор ще се счита че не е стартирал, ако са направили ранен старт и не са се 
върнали на старта отново правилно. 
 

6.4.7 Късен старт 
Ако състезателите са закъснели на старта, трябва да стартират през стартовата 
врата при първа възможност по указания на стартeра, без да пречат на други 
състезатели. 
 

6.4.7.1 Ако състезателят е закъснял по собствена вина, стартовото му време ще бъде, 
както е по стартовия списък. Ако късният старт се дължи на форс мажор, 
Състезателното жури ще вземе решение по стартовото време. 

 
6.5 СТАРТОВИ НОМЕРА 
 
6.5.1 Общи положения 

На всички състезания на МСБ всички състезатели трябва да носят потници с 
техните стартови номера. Състезателите трябва също да носят своя стартов номер 
на двете си бедра. Състезателите носят отговорност да гарантират, че техните 
стартови номера ще останат закачени на съответните места по време на 
състезанието. Стартовият номер и поредния цвят, носени от състезателя, трябва да 
бъдат номера и цвета, определени за този състезател за даденото състезание по 
стартовия списък за състезанието. 

 
 
 
6.5.1.1 Номерация 

На ЗОИ, СП, СК, ОЕК и състезанията на МСБ, комплектът стартови номера за мъже 
и жени за всеки старт трябва да започва с номер 1 и трябва да продължава 
последователно до последния номер. 
 

6.5.1.2 Цвят 
Цветът на стартовите номера трябва да е в ясен контраст на основния цвят на 
плата. 
 

6.5.1.3 Размери на стартовите номера 
Размерите, които трябва да се използват на стартовите номера в състезания на 
МСБ са дадени подробно в Каталога на материалите. 
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6.5.2 Цветове на стартови номера по състезания 
 
6.5.2.1 Състезания – индивидуално, спринт, преследване, масов старт 

Стартовите номера на всички състезатели трябва да бъдат с еднакъв цвят. 
 

6.5.2.2 Състезания по щафета 
Цветовете на стартовите номера в рамките на отбора трябва да бъдат: червен за 
стартиращия член на отбора, зелен – за втория, жълт – за третия и син – за 
четвъртия. 
 

6.6 КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 
 
6.6.1  Температура 

В състезания по биатлон не трябва да се стартира, ако температурата на въздуха е 
по-студена от минус 20 градуса по Целзий, измерено в най-студената част на обекта 
(стрелбище или трасе), 1,5 м над земята. 
 

6.6.2  Студен вятър 
Ако е по-студено от минус 15 ° C, студеният вятър и влажността трябва да се 
разглеждат преди началото и по време на състезанието. В случай на висок студен  
ветрови фактор, журито на състезанието, като се консултира с МСБ медицинският 
делегат или лекаря на състезанието, ще реши дали да се започне или да продължи 
състезанието. Трасето за ски, също може да бъде променено, за да се избегнат 
ветровити райони.  

 
7. РЕГЛАМЕНТИ ЗА СКИ БЯГАНЕ 
 
7.1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
7.1.1 Общи Правила за ски-бягане 

Състезателите трябва да карат ски по цялото продължение на състезателното 
трасе в точна последователност и посока, като носят пушката си и необходимия 
брой патрони, следвайки точно маркираното трасе. Те не трябва да използват 
никаква друга форма на движение освен ски, щеки и силата на своите мускули. 
Всички техники на ски-бягане са разрешени. Според изискванията на хронометрите 
и други сензори, състезателите трябва да носят електронен транспондер/и, 
осигурени от фирмата, която отчита времето по време на състезанието, закрепени 
на единия или двата глезена според указанията. Транспондерът не може да се 
отстранява до достигане на официалното място на отстраняване след 
състезанието. Транспондерът трябва да има такъв дизайн, който не възпрепятства 
движенията на състезателите по време на състезанието. Максималното тегло на 
един транспондер не може да надвишава 25 гр. 
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7.1.1.1 Не финиширали състезатели 

Ако даден състезател се оттегли от състезанието преди финала, трябва да 
информира първото официално лице, което срещне и носи отговорност за 
незабавното връщане на транспондерите и стартовия номер в зоната за контрол на 
екипировката/материалите и облекло. 
 

7.1.2 Носене на пушката  
Пушката трябва да се носи на гърба с насочена нагоре цев. Ако пушката се развали 
по време на състезанието, така че да не може да се носи на гърба, трябва да се 
носи в ръка до стрелбището и след това трябва незабавно да се смени с резервната 
пушка на отбора. 
 

7.1.3  Грешка по трасето 
Ако състезатели карат ски по грешен участък от трасето или в грешна 
последователност, те трябва да се върнат до мястото, където са поели в грешна 
посока, по протежение на трасето в което карат по погрешка. За да направят това, 
състезателите могат да карат срещу движението на състезателите по пистата , като 
бъдат напълно отговорни, че те няма да възпрепятстват или застрашават другите 
състезатели. Няма да бъде наложено наказание за извършване на грешката  при 
условие, че грешката не води до възпрепятстване   на другите състезатели. 
 

7.1.4 Изпреварване и даване на път 
Състезател, който застига  друг състезател и когато поиска да го изпревари ще 
извика "Писта". Състезателят  който предстои да бъде изпреварен, трябва да 
освободи трасето или пистата пред състезателя, който го изпреварва, при първо 
извикване "Писта", дори и ако пистата е достатъчно широка. Обаче, това 
задължение не важи за последните 50 м преди финалната линия и последните 50 м 
преди зоната за предаване на щафета. Състезателят в или излизащия от 
наказателната обиколка има право на път пред състезателя влизащ в 
наказателното обиколка. 
 

7.1.5 Наказателни кръгове  
За всички състезания, на които наказанието за стрелба е 150 м наказателен кръг, 
състезателите трябва да пробягат със ски този кръг по един път за всяка пропусната 
мишена, веднага след стрелбата. 

 
7.1.5.1  Отговорност 

Самите състезатели носят отговорност да пробягат със ски необходимия брой 
наказателни кръгове веднага след стрелбата. Не е разрешено да изпълняват 
наказателните кръгове по-късно. 
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7.1.5.2 Грешка в наказателния кръг 
Ако състезатели, поради грешка на организатора или неизправност на мишена, 
пробягат повече наказателни кръгове от необходимото, Състезателното жури ще 
вземе решение за отнемане на необходимото време. Организаторът трябва да  
гарантира, че във всяко състезание, в което се използва наказателен кръг, ще се 
отчита средното време за пробяган наказателен кръг, въз основа на минимум пет 
състезатели. 
 

7.1.6 Използване  на кънка техниката при щафета, масов и групов старт 
Използване на  кънки техниката (с единия или двата крака настрани) се забранява в 
направените следи  след стартовата линия при едновременен или групов старт. 
 

7.2 ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ  
Абсолютно се забранява да се възпрепятстват други състезатели по какъвто и да е 
начин по време на цялото състезание. Тази забрана също включва изпускане на 
предмети на състезателните писти или стрелбището, така че да не се пречи на 
другите състезатели. 

 
7.3 СМЯНА НА ЕКИПИРОВКАТА, ПОПРАВЯНЕ, ПОМОЩ 
 
7.3.1 Смяна на ски и щеки 

Всеки състезател може да смени едната си ска, но само ако е счупена или баката е 
повредена. Когато може обективно да се докаже, че състезателя е счупил и двете 
си ски или баки без да иска, журито може да приеме замяната и на двете ски, за да 
може състезателят да завърши състезанието. Щеки и ремъци могат непрекъснато 
да се сменят. На стрелбището, оборудване може да бъде предадено на спортистите 
само чрез съдии от състезанието. Сменените ски и щеки трябва да са в 
съответствие с Каталога на МСБ за материалите МСБ Материалния Каталог 
 

7.3.2 Подобряване на плъзгането на ските и поправка на eкипировката 
Състезателите не могат да променят характеристиките на плъзгане на своите ски 
чрез прибавяне на каквито и да е вещества по време на състезание. Те могат да 
поправят своята екипировка по време на състезание при условие, че не получават 
помощ от други хора. 
 

7.3.3 Ремонти на пушки, смяна и патрони 
Разрешава се ремонт на пушка само на стрелбището от оръжейния техник на 
състезанието или официални служители  на стрелбището. Може да се подменя 
пушка само на стрелбището. Състезателите имат право да получават патрони и 
пачки само на стрелбището. 

 
7.3.4 Подкрепителни напитки 
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Състезателите могат да консумират подрепителни напитки по време на състезание. 
Безалкохолните напитки могат да се носят от състезателите или да им се дават. 
 

7.3.5 Друга помощ 
Състезателите нямат право да получават никаква помощ от никого, освен 
посочените в настоящите Правила. 

 
8. РЕГЛАМЕНТИ ЗА СТРЕЛБА 
 
8.1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
8.1.1 Правила за стрелба  

Всяка стрелба по време на тренировката и състезанието се провежда на 
стрелбището. По време на състезание състезателите могат да стрелят, след като са 
пробягали  всяка от необходимите секции от трасето за съответното състезание, с 
изключение на последната, която приключва на финала или с предаване на 
щафетата. Спецификациитe за стрелба за всички състезания са дадени в Таблица 1 
– т. 1.3.10. Когато се изнася пушка извън стадиона, трябва да бъде в калъф или 
затворена чанта. 
 

8.2 СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА СТРЕЛБА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ 
СЪСТЕЗАНИЯ 

 
8.2.1 Избор на коридори за стрелба 

При индивидуално и спринт състезания коридорите за стрелба могат да бъдат 
избирани свободно от състезателите, в съответните секции за легнал и прав . При 
преследване, масов старт и спринт с групов старт, първият състезател започва 
стрелба от коридор 1, всеки следващ състезател  заема следващия празен коридор 
с най малък номер. При преследването всяка стрелба започва от коридор 1. При 
масов старт на първата стрелба състезателите трябва да стрелят от номера на 
коридора, определен според техния стартов номер а на следващите стрелби чрез 
попълване на стрелбището последователно от дясно, по реда на пристигане на 
стрелбището. При щафетни състезания коридора за стрелба, определен според 
стартовия номер на отбора, трябва да се използва за първата  стрелба от  
състезател на първи пост на всеки отбор и след това стрелбището се пълни 
последователно от дясно, по реда на пристигане. 
 

8.2.2 Щафетни състезания – резервни патрони 
При щафетно състезание, всеки състезател трябва да изстреля първите 5 патрона и 
ако мишените останат празни трябва да използва 3 резервни патрона, докато 
всички 5 мишени бъдат улучени или докато всички 8 патрона са изстреляни. Ако 
резервните патрони са необходими след като са изстреляни първите 5 патрона, 
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резервните патрони трябва да бъдат заредени ръчно един по един – да не се 
зареждат директно от пълнителя. 
 
 

8.3 ПОЗИЦИИ ПРИ СТРЕЛБА 
 
8.3.1 Положение легнал 

В легнало положение състезателите трябва да спазват следното. Пушката може да 
бъде само в допир с ръцете, рамото и бузата. Долната част на китката, която крепи 
пушката трябва да бъде повдигната от земята (снежната покривка).  
 

8.3.2 Положение прав 
При положение прав състезателите трябва да спазват следното. Tрябва да стоят 
без опора. Само ръцете, рамото и гръдния кош до рамото могат да бъдат в контакт 
с пушката. Ръката, която крепи пушката може да се държи пред гръдния кош или да 
са постави на хълбока. 
 

8.3.2.1 Забрана за сваляне на ските 
Забранено е да се премахва едната или двете ски по време на стрелба, 
включително тренировка и прострелка, или да се поставят каквито и да е предмети 
под ските. 
 

8.3.3 Позиция в коридора за стрелба 
Състезателят трябва да внимава, никоя част от неговото тяло, облекло, материали 
или екипировка да не излиза повече от 1.5 м  от маркировката с червени линии на 
коридора за стрелба или удълженията на тези граници по време на стрелба. 
Състезателят трябва да внимава дулото на пушката му да не излиза пред линията 
за стрелба. 
 

8.3.4 Валидност 
Ако даден състезател бъде предупреден от служител на стрелбището, че 
положението му при стрелба или положението му на линията за стрелба не 
отговаря на Правилата, състезателя трябва незабавно да направи корекция. 
 

8.4 ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПРИ СТРЕЛБАТА 
 
8.4.1 Използване на ремък при стрелбата 

Използването на ремък при стрелбата се разрешава и за легнало и за изправено 
положение при стрелба. 
 

8.4.2 Използване на пълнител 
Петте патрона, необходими за всеки вид стрелба при индивидуално състезание, 
спринт, преследване и масов старт, и първите 5 патрона при щафетни състезания, 
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може да бъдат заредени с използването на пълнител. Ако, след като първият 
патрон е изстрелян, от магазина бъдат изгубени патрони или не може да бъдат 
изстреляни, не може да се използва нов пълнител за зареждане. Тези патрони 
трябва да бъдат заредени самостоятелно. Ако обаче бъде изгубен пълнител или се 
окаже дефектен преди да бъде направен първият изстрел, той може да бъде 
заменен с друг пълнител, при условие че в цевта няма останал активен патрон. 
 

8.5 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
 
8.5.1 Общи положения 

Стрелба се разрешава само на стрелбището по време на официално разрешените 
часове. Забранено е да се прави движение с пушка, което би застрашило хора или 
самите състезатели, или което би могло да се възприеме от други като опасно. 
Дулото на пушката трябва да бъде над предния край на рубежа за стрелба (= 
линията за стрелба), от началото до края на платформата за стрелба. Когато 
стрелбището е отворено за стрелба, никой няма право да бъде пред тази линия. 
Членовете на телевизионния екип и фотографите носят отговорност за своята 
безопасност ако стъпят в тази зона. Във всички случаи състезателя носи 
отговорност за безопасността от своите действия с пушката. 

 
8.5.2 Зареждане и изпразване на пушката 

След стартирането в състезание е забранено да се отворя затвора или да се 
премахват пълнители от приклада или преместват пълнители, освен когато 
разположен (спрял) на постелката за стрелба. 
Пушката може да бъде зареждана и изпразвана само ако цевта е насочена към 
мишените или нагоре. Поставянето на магазин с патрони в пушката е част от 
процедурата по зареждане. При придвижване от една точка на стрелба до друга, 
състезателя трябва първо да изпразни своята пушка и да постави пушката на гръб в 
нормално положение за носене. 
  

8.5.2.1 Проверка за безопасност на стрелбището след стрелбата 
Пушките трябва да се разреждат след всеки изстрел - това е! Патрон не може да 
бъде оставен в цевта или в поставения пълнител. Въпреки това, оставянето на 
гилза в цевта и празен пълнител в пушката след последния изстрел е разрешено. В 
края на тренировката, състезателите трябва да извършат проверка на 
безопасността, преди да напуснат стрелбището, с отваряне на затвора и 
премахване на пълнителя, с цев насочена към мишените или нагоре. Те трябва 
също да премахнат всички боеприпаси, както от магазините, така и от 
пълнителите преди напускане на стрелбището. 
 

8.5.3 Насочени изстрели 
Всички изстрели трябва да се насочват и изстрелват само в мишените. 
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8.5.4 Отстраняване на пушка на стрелбището 
Никой състезател няма право да сваля ремъка на своята пушка от рамото си, преди 
да е достигнал линията на стрелба, от която ще стреля. Той трябва да пресече 
коридора с маркировъчната линия с двата крака и да постави и двете щеки 
хоризонтално върху земята, преди да започне  я сваля. 
 

8.5.5  Безопасност на финала 
На всички МСБ състезания трябва да има един или повече съдии в края на финала 
за отваряне на затвора на пушката на всеки състезател. Тази проверка може да се 
извършва само когато пушките са насочени нагоре. В същото време, съдията 
инспектира гилзата изхвърлена от цевта. Ако този контрол за сигурност не бъде 
направен, състезателите трябва да направят проверката сами. Всички боеприпаси 
трябва да бъдат отстранени от магазина и пълнителите. 

 
8.6 ПОГРЕШНИ ИЗСТРЕЛИ, ИЗГУБЕНИ ПАТРОНИ И ПОВРЕДЕНИ ПУШКИ 
 
8.6.1 Погрешни изстрели, изгубени патрони и повредени пушки 

Погрешно изстреляни или изгубени патрони, или пълнители, могат да бъдат 
сменени от състезателя, ако той носи резервни патрони или пълнители. Ако не носи 
резервни патрони или пълнители, патроните или пълнителите за смяна могат да 
бъдат получени от състезателя при служител на стрелбището, като вдигне ръка и 
каже "патрон" и наименованието на страната си на висок глас. Служителят на 
стрелбището, който отговаря, ще вземе резервните патрони от резервната пушка на 
отбора или от помощния екип на отбора зад стрелбището и ще ги предаде на 
състезателя. На състезателите е разрешено да получават патрони и пълнители и по 
трасето. 
 

8.6.2 Повредени пушки 
Ако дадена пушка се нуждае от ремонт, състезателя може да я поправи или може 
да приеме помощ, но само от оръжейния техник на състезанието или от служител 
на стрелбището. Ако пушката не може да бъде поправена, може да бъде сменена с 
резервната пушка на отбора. 
 

8.6.2.1 Резервна пушка 
Пушка, повредена по време на състезанието или която е в неизправност по 
технически причини до такава степен, че да не може да се използва до края на 
състезанието, може да се смени с резервната пушка на отбора, която е била 
инспектирана и маркирана при проверката на екипировката, и е поставена на 
определената пирамида за резервни пушки на стрелбището, преди състезанието от 
отбора. Състезателят трябва да продължи състезанието с резервната пушка. 
 

8.6.2.2 Процедура за смяна на пушка / пълнител / амуниции 
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Ако пушката е била повредена или ако пълнител е бил изгубен по трасето, самия 
състезател може да отиде със ски до пирамидата с резервни пушки на 
стрелбището, преди да отиде до коридора за стрелба, и да смени своята пушка или 
да смени своя пълнител, и тогава да продължи към своя коридор за стрелба. При 
стрелбата състезателя ще даде знак, че неговата пушка се нуждае от смяна, като 
вдигне ръка. Когато служител на стрелбището отговори, състезателя ще посочи 
своята пушка и ще извика "Пушка" и името на своята страна. Съдия на стрелбището 
ще вземе резервната пушка на отбора от съответния рафт и ще я занесе на 
състезателя. 
 

8.6.3 Без корекция на времето 
Няма да има корекция на времето за ремонт или смяна на пушка, или за получаване 
на резервни пълнители или патрони. 
 

8.6.4 Отговор на съдия на стрелбището 
Всички съдии на стрелбището трябва внимателно да наблюдават за вдигане на 
ръка или за извикване от състезателите за резервни патрони или за смяна на 
пушка. Съдиите на стрелбището трябва спешно да реагират и да се придвижват 
бързо, за да се намали до минимум времето, необходимо за носене на патрони или 
за смяна на пушка. 
 

8.7 ГРЕШКИ И НЕИЗПРАВНОСТ В УСТАНОВКАТА 
 
8.7.1 Грешно  заредена установка 

Ако даден състезател попадне на грешна мишена, мишената трябва незабавно да 
бъде поставена в правилното положение. Състезателят започва  стрелбата от 
начало и е позволено да използва нов пълнител, ако са необходими пет нови 
патрона за да завършите стрелбата. В случай, че състезателят е уцелил мишени от 
позицията прав на погрешно поставена мишена за легнал, попаденията могат да 
бъдат зачетени.  
 

8.7.2 Неизправна установка 
Ако дадена установка не функционира, състезателя трябва да бъде насочен към 
друга установка, а дефектната трябва да бъде блокирана незабавно. Съдията на 
стрелбището ще информира състезателя дали да продължи  стрелбата или да 
започне стрелбата отначало. 
  

8.7.3 Кръстосан огън и улучване на мишена от друг състезател 
Ако установката, по която стреля даден състезател, е улучена от друг състезател по 
погрешка, от стоящо вместо от лежащо положение или обратно, сгрешилия стрелец 
трябва незабавно да бъде спрян. Ако нищо не е уцелено от мишената, правилния 
състезател може да продължи да стреля. Ако има попадение в установката , тя 
трябва да бъде презаредена незабавно и състезателя може да започне да  стреля. 
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8.7.3.1 Преди да бъде презаредена дадена мишена, трябва да бъдат отчетени 

попаденията и техните позиции. В такива случаи при спринт, преследване, масов 
старт или щафета, състезателя трябва да бъде уведомен от съдия на стрелбището 
колко наказателни кръга трябва да направи. 

 
8.7.3.2 Ако състезател стреля в съседна мишена, която не е в неговия коридор за стрелба и 

няма друг състезател на тази мишена, ще му бъде разрешено да продължи 
безпрепятствено. Ще се отчетат само онези попадения на състезателя, които са в 
правилната мишена. 

 
8.7.3.3  За всички стрелби, за които стрелковите коридори се определят според 

стартовият номер (първата стрелба в масовият старт и щафета), 
състезателите трябва да стрелят на определения коридор, освен ако не им се 
дава друга възможност в резултат на грешка на друг конкурент. Ударена 
мишена в грешен коридор не се зачита. 

 
8.7.4 Корекция на времето и отговорност 

В случаите, когато даден състезател изгуби време, поради грешка на мишена не по 
негова вина, или неизправност на мишена, Състезателното жури ще направи 
съответно корекция на времето. 
 

8.7.4.1 Собствена грешка 
Ако състезател направи грешка, като стрелба встрани или избор на мишена, която е 
била използвана и не е презаредена, той носи отговорност и не се прави корекция 
на времето. 

 
8.7.5 Отчитане на стрелбата 

За всички състезания по стрелба трябва да се направи система за отчитане на 
попаденията  на стрелба от организатора. Всеки изстрел, направен по време на 
състезание, трябва да е наблюдаван от трима независими експерти или по три 
метода. На ЗОИ, СП и състезания за СК, системата трябва да се състои от 
електронно устройство за отчитане на попаденията в мишената и две отделни 
наблюдения от съдии на стрелбището. 

 
9. ФИНАЛ, СЪСТЕЗАТЕЛНО ВРЕМЕ И РЕЗУЛТАТИ 
 
9.1 ФИНАЛ 
 
9.1.1 Финал 

Финала е момента, когато приключва състезателното време на даден състезател 
или щафетен отбор. Когато се използва електронно отчитане на времето, финала 
настъпва, когато лъчът на електронния сензор на финалната черта бъде пречупен 
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от състезателя. При механично отчитане на времето, финала настъпва, когато 
състезателя премине през финалната линия с един или с двата крака. При щафетни 
състезания отчитането на времето се взема от последния член на отбора, преминал 
през финала. 
 

9.2 Състезателно време 
Състезателното време е периода от време, който е изминат по време на 
състезание, въз основа на който се прави класирането на резултатите на 
състезател или щафетен отбор. Това време включва всякакви наказания или 
корекции, наложени или дадени като награда от Състезателното жури. 
 
 
 

9.2.1 Индивидуални състезания 
На всички индивидуални състезания времето на състезателя е времето, изминало 
между старта и финала, плюс наложените наказателни минути при стрелба. 
 

9.2.2 Спринт, преследване и състезания с масов старт 
 
9.2.2.1 На всички състезания спринт времето на състезателя е изминалото време между 

старта и финала. 
 
9.2.2.2 В преследване и масов старт първия състезател, който пресече финалната линия, 

ако няма наложени наказания или корекции с време, се обявява за победител. Това 
важи също и за класирането на следващите финиширали. Времето на състезателя е 
изминалото време между първия старт и финала. 
 

9.2.3  Застигане на състезатели в състезанието Преследване и Масов Старт 
В състезанията преследване и масов старт на ОИ, СП, СК, ЕП (М/Ж) и МСБ купи,  
Затворени състезатели с обиколка трябва да се отместят настрани и спрат да се 
състезават веднага след като са изпреварени от водача. 
 

9.2.4 Щафетни състезания 
Във всички щафетни състезания, състезателното време на член на отбора е 
времето, изтекло от старта, или предаването, до следващото предаване или от 
предаването до финала. Общото време на щафетата е времето между старта на 
първият пост на отбора до финала на последния пост. Времето на финиширащите 
постове спира в момента на преминаване на финалната  линия, в зоната за 
предаване на щафетата и времето на тръгващият пост започва в същия момент. 
На СК, СП , ОИ, ЕП (М/Ж) и МСБ купи: Затворени състезатели с обиколка трябва 
да се отместят настрани и спрат да се състезават веднага след като са изпреварени 
от водача.Тези отбори ще се класират в списъка с резултатите и ще получават 
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всички необходими точки въз основа на преминаването им през последната 
времева контрола. 
 

9.2.4.1 Класиране при щафетни състезания 
Класирането на щафетни отбори по резултати ще се решава от последователността 
на финала на техните състезатели, освен когато Състезателното жури е наложило 
наказания за време или е направило корекции на време. 
 

9.2.5 Еднакво време – едновременно завършване 
Ако двама или повече състезатели имат едно и също състезателно време, те ще 
бъдат класирани по резултати на едно място (едновременно завършване). На ЗОИ, 
СП, М/Ю СП, СК и ОЕП., при състезания по преследване, масов старт и щафета, 
ако анализа на данните от фото-финиш камерата не може да установи реда на 
финиширане на двама или повече спортисти, се декларира едновременно 
завършване. Еднакви места (едновременно завършване) в състезание ще дава 
еднакъв брой точки. 
 

9.2.6 Фото-финиш 
При ЗОИ, СП, М/Ю СП, СК и ОЕП, при състезания по преследване, масов старт и 
щафетни състезания, камерата за фото-финиш трябва да бъде инсталирана на 
финалната линия, за да прави запис на финала. Камерата трябва да бъде 
поставена точно на финалната линия и на такова място, че цялата финална линия 
да се вижда от камерата. Ако е необходим фото-финишен запис за решаване на 
реда на финала, реда на записа на фото-финиша ще реши класирането. Решението 
ще се основава на първата част от първия крак, пресякъл финалната линия. При 
наличие на фотофиниш, журито трябва да вземе решение относно реда на финала, 
въз основа на записа от фотофиниша. 

 

9.2.6.1 Видео камера на финала 
На ЗОИ, СП, М/Ю СП, СК и ОЕП трябва да се инсталира видеокамера на финала, 
така че да записва стартовите номера на състезателите, когато пресичат финалната 
линия. Такава система е препоръчителна и за всички останали състезания. 
 

9.2.7 Междинни времена 
На ЗОИ, СП, М/Ю СП и СК, отчитане на времената след всеки тур стрелба трябва 
да се предоставя на електронното информационно табло, медиите и отборите. Ще 
бъде поставена линия за междинно време след наказателния кръг и ще се записва 
времето на всеки състезател на тази линия след всяка стрелба. 

 
9.2.8 Прекъснати състезания 
 
9.2.8.1 В състезания преследване и масов старт, където журито прецени, че не е възможно 

да се завърши четвъртата стрелба, крайното време ще се вземе от времевата 
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контрола след наказателната обиколка след третата стрелба. На състезания, в 
които има по-малко от три стрелби са завършени, състезанието ще бъде спряно и 
няма да има официални резултати. 

9.2.8.2 В щафетни състезания, които са спрени след предаването на трети пост от 
щафетата, времето отчетено при това предаване, ще се счита за официален 
резултат. 
 

9.3 СИСТЕМИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВРЕМЕТО 
 
9.3.1 Изисквания 

Състезателното време трябва да се измерва електронно, с резервно механично 
отчитане. Механичното отчитане се използва само при авария на електронната 
система по време на състезанието. Спецификации на системи за отчитане на 
времето са дадени в Каталога на материалите на МСБ (Анекс A). 
 

9.3.2 Мерни единици 
Електронно и механично измерваните състезателни времена трябва да регистрират 
1/10 от секундата (0.1). 
 

9.4 РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЯТА 
 
9.4.1 Общи положения 

Резултатите са записът от постиженията на състезателите или отборите по време 
на състезание. ОК отговаря за представянето и разпространението на резултатите 
на хартиен или електронен носител. На всички състезания на МСБ резултатите 
трябва да се представят на английски език, но едни и същи резултати могат да се 
представят и на повече езици. Предварителните и окончателните резултати трябва 
да съдържат следната информация: 
a. Наименование и място на провеждане на състезанието; 
b. Вид, време и дата на състезанието; 
c. Данни за трасето и времето; 
d. Имена на членовете на Състезателното жури; 
e. Подпис на ТД; 
f. Брой на заявените състезатели и общата класиране; 
g. Брой на нестартирали и нефиниширали състезатели; 
h. Забележки за наложени наказания: по кой член, корекция на времето и вид 

наказание; 
i. Графи за: 

- класиране по ред от първия до последния; 
- стартови номера; 
- фамилно и собствено име на всеки състезател; 
- годината на раждане на състезателите (за стартови списъци и окончателни 

резултати когато е възможно); 
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- страна или отбор; 
- наказания за стрелба на всеки тур; 
- ски времена до 1/10 секунди (0.1); 
- общото време и отборното време при щафета; 
- изоставащо време; 
- точки на Световната купа (ако е необходимо); 
- точки от Купата на нациите (ако е необходимо). 
- При състезание за преследване, показваните времена ще бъдат времената 

след първия стартиращ състезател за победителя,  a  за останалите се 
изписва разликата от победителя. 

 
9.4.1.1 Едновременно завършване 

Ако има еднакво състезателно време, завършилите едновременно състезатели 
получават еднакво класиране по резултати, но няма да има следващи места в 
класирането. 
 

9.4.2 Видове резултати 
Има три вида резултати: междинни, предварителни и окончателни. 
 

9.4.2.1 Междинни 
Междинните резултати отразяват ситуацията на състезанието по време на 
състезанието и са само за информация. Те се изобразяват на таблото за резултати, 
обявяват се от говорителя и са на разположение чрез електронната информационна 
система. 
 
 
 

9.4.2.2 Предварителни резултати 
Предварителните резултати са първия официален запис на състезанието, давани от 
организатора след последния финал. Предварителните резултати подлежат на 
обжалване и трябва да се публикуват и изложат в зоната на финала и в офиса на 
състезанията в най-кратък срок, след като приключи последния състезател. 
Времето на представяне на предварителните резултати трябва да се отбележи на 
предварителните резултати и трябва да се подпише от ТД. 
 

9.4.2.3 Окончателни резултати 
Окончателните резултати са крайния запис на състезанието и трябва да се 
публикуват незабавно след изтичане на крайния срок за възражения или веднага, 
след като Състезателното жури вземе становище относно направените възражения. 
 

9.4.3 Брошура с резултати 
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Окончателните резултати и друга важна информация за всички състезания за 
всички състезания на МСБ трябва да се включват в брошура. Брошурата трябва да 
съдържа: 
a. програмата на състезанието; 
b. списък на участниците – страни, състезатели, треньори; 
c. решения на Състезателното жури и Апелативното жури; 
d. всички окончателни резултати със съответните списъци с точки и заглавна 

страница. 
Всички страници с резултати на брошурата трябва да са само на бяла хартия. 
 

9.4.4 Разпространяване на брошури и резултати 
На всички състезания на МСБ, по едно копие от брошурата с резултатите трябва да 
се предоставя на всяка страна, която е участвала в състезанието. Ако това е 
невъзможно преди тяхното отпътуване, брошурата трябва да бъде изпратена по 
пощата веднага, след като бъде готова. Една брошура с резултати трябва да се 
изпрати на Генералния секретар на МСБ. Освен това брошура с резултатите и 
компакт диск, направени на финала на СК, трябва да бъдат изпратени на всяка 
страна, участвала на проява от СК през сезона. По едно копие от всеки списък с 
резултати и протокол от  техническата конференция, както и анализа след всяко 
състезание се слага в  пощенската кутия на всяка участваща НФ. Допълнителни 
копия ще бъдат на разположение в състезателния офис при поискване. 

 
10. ВЪЗРАЖЕНИЯ 
 
10.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Възраженията трябва да се отправят писмено, като се попълва официалния 
формуляр на МСБ за възражения до секретаря на състезанието или ТД / РД и 
трябва да се придружават от такса 100 Евро или еквивалентна валута на страната-
домакин. Формуляр на МСБ за възражения може да бъде получен от секретаря на 
състезанието или свален от сайта на МСБ. Ако възражението бъде одобрено – 
сумата се връща, ако бъде отхвърлено – сумата отива за МСБ. 
 

10.2 ВИДОВЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 
 
10.2.1 Възражения за право на участие 

Възраженията за право на участие на даден състезател може да се отправят по 
всяко време до края на срока за възражения за въпросното състезание. 
 

10.2.2 Възражения по време на и след състезания 
Възражения, свързани с нарушаване на Правила от състезатели и отборни екипи, 
грешки, направени от служители, условия на състезания и предварителни 
резултати, трябва да се отправят в периода между старта на състезанието и до 15 
минути след излагане на предварителните резултати. Ясно съобщение трябва да се 
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направи от ОК веднага след излагане на предварителните резултати, за да бъде 
информиран всеки, че те са изложени. 
 

10.2.3 Повторение или анулиране 
Ако при проучване на възражението бъдат открити обстоятелства, които са толкова 
сериозни, че поставят под въпрос спортната стойност на състезанието, или ако 
Състезателното жури от свои наблюдения направи същото заключение, 
Състезателното жури може да вземе решение да се повтори състезанието или да 
анулира състезанието без повторение. 
 

11. НАКАЗАНИЯ 
За наказания направете справка с Дисциплинарните Правила на МСБ. 
 

12. СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА – ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА 
 
12.1 ОБЩИ РЕГЛАМЕНТИ 
 
12.1.1 Юрисдикция и срокове 

СП и М/Ю СП са състезания на МСБ и се провеждат под негов контрол за мъже, 
жени, младежи и девойки, и за юноши и девойки – старша  възраст. В тази секция 
важат правилата за СП  също и за М/Ю СП, освен ако не е посочена специфична 
разлика. 
 

12.1.2 Срокове за провеждане 
СП се провежда всяка година  за мъже и жени заедно на датите одобрени от ИК на 
МСБ, но не се провеждат в годините на ЗОИ. М/Ю СП за младежи и девойки, и за 
юноши и девойки – старша възраст смесено се провеждат всяка година на дати, 
одобрени от ИК на МСБ. Ако дисциплини, които обикновено се превеждат на СП не 
са включени в програмата на ЗОИ, то се провежда  СП  само за тези дисциплини  в 
годините на ЗОИ.  
 

12.1.3 Най-добрите биатлонисти - Финансова отговорност и подбор  
Всеки ОК на СП трябва да плати за настаняването и храната на най-добрите 30 
мъжки и 30 женски биатлонисти за не повече от дванадесет дни по време на СП. 
Най-добрите биатлонисти за СП ще бъдат избрани от текущата ранглиста за СК, 
преди началото на СП. 
 

12.2 КАНДИДАТУРИ ЗА ДОМАКИНИ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ОРГАНИЗАТОРИ 
 
12.2.1 Общи положения 

Задачата за организиране на СП се възлага на Федерациите-членки на МСБ, по 
време на  Конгреса на МСБ, минимум 4 години и не повече от 5 години 
предварително. 
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12.2.2 Приложение за домакин на СП 

Заявлението за домакин на СП трябва да се изпрати на МСБ в писмен вид от НФ. 
Приложението и таксата за кандидатстване трябва да бъдат изпратени най - късно 
три месеца преди провеждането на конгреса на МСБ .  
Таксата за кандидатстване е както следва: 
 
Първата кандидатура за МСБ Зимно СП: дължима такса от € 45 000 .--; 
ако не е избрана на конгреса на  МСБ ,  1 / 3 от таксата се възстановява             
(€ 15,000) 
 
Втора кандидатура за МСБ Зимно СП: дължима такса от € 30 000 .-- 
ако не е избрана на конгреса на  МСБ , 50% от таксата се възстановява              
(€15,000) 
 
Трета кандидатура за МСБ Зимни СП: дължимата такса от € 10,000 .-- 
без възможност за възстановяване 
 
Страната  за която е подадена кандидатурата  трябва да има лиценз А към момента 
на крайния срок за кандидатстване. Заявлението трябва да се представи в писмен 
вид в централата на МСБ, като се използва официален формуляр на МСБ. То 
трябва да бъде подписано от Председателят или секретарят на съответната 
федерация член. 
 

12.2.3 Декларация за домакин на проява на МСБ 
Веднага след възлагането на домакинството за СП, НФ-домакин трябва да подпише 
декларацията на МСБ за домакин на състезанието. Подписът означава, че НФ-
домакин приема и ще изпълнява навреме задачите, мерките и задълженията, 
посочени в Декларацията. 
 

12.3 ГРАФИК НА СЪСТЕЗАНИЯТА И ПРОГРАМА 
Предложените график и програма на СЪСТЕЗАНИЯТА се определят от 
организатора в консултация с TД и се изпращат в централата на МСБ минимум две 
години преди началото на състезанието. Програмата трябва да бъде изпратена за 
разглеждане в ТК и трябва да бъде одобрена от ИК на МСБ най-късно една година 
преди началото на СП. 
 

12.4 ДОКЛАДИ ЗА РАЗВИТИЕ 
Организатора трябва да се отчита периодично пред МСБ за напредъка в своята 
работа. 
 

12.5 ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ И ПОКАНИ 
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12.5.1 Предварителна информация 
Не по-късно от 1 година преди СП организатора трябва да изпрати предварителен 
информационен бюлетин на всички Федерации-членки на МСБ и в централата на 
МСБ. Бюлетинът трябва да предоставя цялата най-важна информация за СП, 
необходима на НФ в този момент. 
 

12.5.2 Официална покана 
Не по-късно от 1-ви септември в годината преди СП, организаторът трябва да 
изпрати официална покана одобрена от СД  до всички НФ на МСБ и до Централата 
на МСБ. НФ, която има нужда от специална покана за издаване на визи, трябва да я 
поиска от организатора. ОК трябва да изпрати подробен информационен бюлетин 
до всички НФ и централата на МСБ. Поканата  трябва да съдържа подробна 
информация в съответствие с Инструкцията за организатори. 
Поканите могат да се изпращат по електронен път по имейл или чрез  включването 
им в интернет страницата със съобщение по имейл. 
 

12.6 УЧАСТИЕ 
 
12.6.1 Квота – СП 
 
12.6.1.1 Максимална квота за регистрация и заявка 

Всяка федерация може да регистрира и да заяви състезатели в съответствие с 
посочената квота по-долу, на базата на ранга им от предишния сезон.  

Купа на нациите класация СП регистрация СП старт Общо регистирани Общо старт 

1 – 5  8 4 40 20 

6 – 15 7 4 70 40 

16 – 25 5 3 50 30 

26 – 30 4 2 20 10 

31 + & Не класирани 
(Специални квоти 10)* 

  
10 10 10 

      190 110 

 * Максимум 2 спортиста от НФ 
 
 
12.6.1.1.1 Допълнителни стартови квоти 

a. онези НФ, които нямат квота въз основа на класацията им за купата на 
нациите, могат да спечелят стартова квота за максимум двама състезатели 
чрез НФ Специални квоти. 10-те най-добре класирани състезатели с МСБ 
квалификационни точки от НФ, който нямат квота за СП, печелят стартова 
квота за съответната НФ (максимум две от НФ). 

b. Освен това шампиони от НФ в индивидуалното, спринт, преследване и масов 
старт от ЗОИ или СП от предходната година могат да заявят състезатели в 
съответните състезания за СП индивидуалното, спринт и масов старт в 
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допълнение към квотата на НФ. Шампионът на преследване от ЗОИ или СП 
от предходната година може да бъде заявен допълнително в спринта, обаче 
квотата на НФ за състезанието Спринт не може да надвишава пет (5) за НФ. 

 
12.6.1.2 Състезания по преследване 

Най-добрите 60 състезатели от квалификационното състезание имат право да 
стартират в състезание по преследване. 

 
12.6.1.3 Състезания по масов старт 

Заявките  за състезания по масов старт включват 30 състезатели, избрани както 
следва: първите 15 от класираните по общ брой точки за СК плюс медалистите, 
които не са сред тези 15 от класираните по общ брой точки за СК, а следващите 
състезатели ще се попълват от точките, поучени на индивидуално, спринт и 
преследване от провежданите състезания за СП, по реда на класирането. 
Стартовите номера ще се дават по следния ред: златния медалист от първото 
индивидуално  състезание от СП ще получи стартов номер 1; златния медалист от 
второто индивидуално състезание ще получи номер 2; и златния медалист от 
третото индивидуално състезание ще получи номер 3, сребърните медалисти от 
индивидуалните състезания получават стартови номера по същия ред, като 
започват от номер 4 – 6, и бронзовите медалисти по същия ред, като започват от 
номер 7 – 9. Най-добрите състезатели в действащата класация по общ брой точки 
на състезания за СК получават стартов номер от 10 нагоре и т.н. Ако даден 
състезател е спечелил повече от 1 медал на провеждани индивидуални състезания 
от СП, той получава най-ниския стартов номер, като се спазва горната 
последователност, а другите състезатели се придвижват нагоре в същата 
последователност и се прилага същия принцип, ако повече от 1 състезател спечели 
повече медали или ако 1 или повече състезатели липсват. Четирима състезатели 
ще бъде максималния брой заявени от всяка НФ. Но ако НФ има повече от 4 
медалисти, тогава всички медалисти от тази НФ ще бъдат заявени за старта. В 
допълнение към квотата на НФ, шампиона от предишната година на ЗОИ или СП по 
масов старт ще има право да бъде заявен, освен ако той не е бил избран по горното 
правило, той получава стартов номер 30. 
 

12.6.1.4 Щафетни състезания 
Най-добрите 30 НФ (резултати за жените и мъжете) могат да се заявят в щафетни 
състезания въз основа на класирането за Купата на нациите от предходната година. 
 

12.6.1.5 Смесени щафетни състезания 
Максимум 30 смесени щафетни отбора могат да участват (по една от НФ) въз 
основа на сбора от точките за мъже и жени на НФ от актуалната класация за Купа 
на нациите. Ако някоя от първите 30 отбора не е заявена, следващите класирани 
отбори могат да се заявят. 
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12.6.2 Квота – М/Ю СП 
 
12.6.2.1 Максимална регистрация и заявка 

Всяка страна може да регистрира максимум по 5 младежи и девойки и по 5 юноши 
и девойки – старша възраст за М/Ю СП. Записванията за съответните състезания 
на М/Ю СП са както следва: 

 
12.6.2.2Индивидуално и спринт състезания 

Най-много по 4 състезатели от всяка страна могат да бъдат заявени съответно –   
младежи, девойки, юноши и девойки – старша възраст. Освен това НФ на 
шомпионите от индивидуално и спринт състезания от предишната година за М/Ю 
СП, имат право да ги заявят за М/Ю СП за индивидуално и спринт състезания, 
допълнително към квотата на своята страна, докато спортистите са в същия клас, в 
който са били на предишното М/Ю СП. 

 
12.6.2.3 Състезания по преследване 

Най-добрите 60 състезатели от квалификационните състезания ща бъдат заявени  
за състезания съответно на младежи, девойки, юноши и девойки – старша 
възраст. 

 
12.6.2.4 Щафетни състезания 

Всяка НФ има право да записва само по един щафетен отбор за щафетни 
състезания за М/Ю СП. 
Един състезател може да стартира само в една щафета (за младежи или за 
юноши). 

 
12.6.2.5 Отборен екип 
      Съответно Член 1.5.1.1 се прилага. 

 
 

12.7 НАГРАДИ 
12.7.1 Официални медали 

Състезателите на първо, второ и трето масто в индивидуално, спринт, преследване 
и масов старт състезания, се награждават съответно със златен, сребърен и 
бронзов медал на МСБ. Всеки член на щафетен отбор, класиран първи, втори и 
трети, се награждава съответно със златен, сребърен и бронзов медал на МСБ. 
 

12.7.1.1 Церемония по награждаването 
Награждаването с медали на официалните световни първенства трябва да 
включва издигане на националното знаме и националния химн. Състезателите 
може да се явят в своите състезателни материали/екипировка. 

 
12.7.1.2 Церемония по връчване на цветя 
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Церемонията по връчване на цветя е Телевизионно награждаване на първите 3 
състезатели и първите 3 щафетни отбора, веднага след края на състезанието. 
Състезателите трябва да се явят със своите състезателни стартови номера и 
може да носят със себе си своите състезателни материали/екипировка. 

 
12.7.2 Други награди 

Организационният комитет и други органи могат да връчват други награди. 
 
12.8 СТАРТОВИ НОМЕРА ЗА ЛИДЕРИТЕ 

Състезателите, както мъже така и жени, класирани с най-много точки в съответната 
класиране за Световната купа за индивидуално, спринт, преследване и масов старт 
състезания и по точки в класирането за СК, ще носят на Световни първенства 
потници "Лидер в световна купа" вместо потник със стартов номер. Цветовете на 
потниците за Световна купа са: 
a. Лидери по общ брой точки – жълто. 
b. Лидери в състезания – индивидуално, спринт, преследване, масов старт – 

червено. 
c. Лидери по общ брой точки, които същевременно са най-добри в класирането на 

съответния вид състезание – комбинация на жълто и червено. 
 

13. ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ – ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА 
 
13.1 ПРАВИЛА 

МОК има юрисдикция над ЗОИ, но тези Правила за провеждане на състезания и 
състезания важат и за ЗОИ, освен ако не е посочено друго в регламента на МОК.  
 

13.2  Достъп до мястото на провеждане за НФ 
Всички НФ отбори трябва да имат достъп до мястото за 10 дни през февруари 
годината преди Игрите и по 10 дни съответно през декември и януари в сезона на 
Игрите. Трасетата трябва да се поддържат ежедневно. 
 

13.3 ГРАФИК И ПРОГРАМА 
Графикът на състезанията и програмата се съставят от Организатора с консултация 
с РД / ТД. Графикът и програмата трябва да бъдат изпратени на ТК за съгласуване 
и трябва да бъдат одобрени ат ИК на МСБ. 

 
13.4  КВОТА НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ  

Регистрацията на НФ и  квотата за участие на ЗОИ, се основава на класирането на 
НФ в Купата по нации от сезона преди ЗОИ. Допълнителни подробности се 
определят чрез споразумение между МОК и ИК на МСБ. 
 
 
 



73 
 

Купа на нациите 
класиране Регистрация Старт Общо регистирани 

Общо 
старт 

1 – 5  6 4 30 20 

6 – 20 5 4 75 60 

21– 22 4 2 4 4 

НОК Специални квоти 
(общо 6)* 

    6 6 

      115 90 

* Максимум 2 спортиста от НФ 
 

 
13.4.1 Изключение за ЗОИ квота за страната домакин  

Обект на всички спортисти, които отговарят на отделните критерии за МСБ квота за 
Зимни олимпийски игри, на страната-домакин на ЗОИ ще бъде разрешено да 
стартира с най-малко един спортист и / или един отбор от всеки пол във всяко 
състезание (с изключение на Преследването и Масовият Старт, където всички 
състезатели трябва да придобият индивидуална квота). Тази минимална квота 
трябва да бъде включена, като част от цялостното МСБ / МОК разпределение на 
квоти за спортистите. Всеки щафетен отбор, който се заявява в тази разпоредба ще 
бъде в допълнение на нормалният квалифициран брой щафетни отбори и 
спортисти. 
 
 

13.5 ЗОНИ за ОТБОРИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
13.5.1 Зони за подготовка на ски 

В или много близо до стадиона трябва да има достатъчен брой постоянни сгради 
или временни съоръжения с добро качество, в които отборите могат да съхраняват 
материали / оборудване и мажат ски. Тези стаи или кабини трябва да бъдат 
снабдени със светлини, електрически контакти и адекватна вентилация за 
отстраняване на восъчните изпарения и трябва да се затопли до най-малко 20 
градуса по Целзий. 
 
Всяка НФ / НОК трябва да има собствена вакс кабина от най-малко 12 кв. м, докато 
на НФ / НОК с общо осем или повече състезатели, които ще стартират трябва да 
получат две кабини или една много голяма кабина, освен ако нямат камион за ски 
мазане на място. 
 
Кабините трябва да бъдат оборудвани със заключващи врати и отборите да получат 
съответните ключове. Ако вратите не могат да бъдат заключени, тогава ОК трябва 
да осигури охрана на кабините. 
 

13.5.2 Паркинг зони 
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Парко местата за превозните средства на отборите, камионите за ски мазане и / или 
контейнерите за ски шлифоване  трябва да бъдат подсигурени на разумни 
разстояния от вакс кабините. 
 

13.5.3 Съблекалня / кабина 
Всеки НФ / НОК с трима или повече състезатели трябва да бъде осигурена 
съблекалня или кабина с достатъчно пространство за нуждите на отбора. Тези НФ / 
НОК с по-малко от трима спортисти може да споделят съблекалня / кабина с друга 
НФ / НОК. 
 

13.5.4 Зона за спортистите и отборните екипи 
ОК трябва да осигури зона за спортистите и отборните екипи на мястото на 
провеждане с достатъчно храна и напитки по време на хранене и леко ядене между 
времето на хранене, започващо два часа преди всички планирани тренировки (както 
официални така и неофициални) и състезания, и затваряне един час и половина  
след приключването на последната планирана тренировка или състезание за този 
ден. 

 
 
14. КОНТИНЕНТАЛНИ ПЪРВЕНСТВА И КОНТИНЕНТАЛНА КУПА – ПРАВИЛА ЗА 

СЪСТЕЗАНИЯТА 
 
14.1 КОНТИНЕНТАЛНИ ПЪРВЕНСТВА 
 
14.1.1 Общи положения 

Континенталните първенства (КП) са спортни състезания на МСБ, организирани под 
тяхната юрисдикция, едновременно за мъже, жени, младежи и девойки. При 
първенства, различни от ОЕП, се разрешава да се включват състезания за юноши и 
девойки ст. възраст. 
ОЕП домакините се определя от ИК въз основа на кандидатури от съответните 
федерации-членки и препоръки от ТК. Специфичните правила за ОЕП са описани в 
член 17 от правилата. 

 
14.1.2 Видове състезания 

Следните видове състезания са разрешени за Континентални първенства: 
индивидуално, спринт, преследване, масов старт, смесена щафета и щафета. 
Всички официални класове състезатели на МСБ имат право да участват, както е 
посочено от континенталния орган. 
 

14.1.3 Право на участие и участие 
Спортисти oт всички НФ-членки на МСБ имат право да участват в КК и КП. 
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Обаче, само членове на отборите на НФ от континента-домакин имат право да 
бъдат Континентални шампиони и медалисти. Квотите за участие се определят от 
отговорните континентални органи, съгласно изискванията. 
 

14.1.4 Правила за състезания 
Правилата на МСБ за състезания и състезания важат за всички КП. Специални 
Правила могат да бъдат изготвени и определени от континенталните органи.  

 
14.1.5 Награди 

Официалните медали на МСБ се връчват, както следва: първо място – златен; 
второ – сребърен; трето – бронзов. Допълнителни награди могат да се връчват 
според указанията на континенталните органи. 
 

14.2 КОНТИНЕНТАЛНИ КУПИ И РЕГИОНАЛНИ КУПИ 
 
14.2.1 Общи положения 

КК /РК са МСБ състезания. Състезанията са отворени за всички членове на МСБ. КК 
/ РК са отделни състезания и не може да се организират по едно и също време и на 
същото място заедно със състезанията за СК. Изключения могат да бъдат 
разрешени от МСБ. 
 

14.2.2  Заявление за домакинство на състезание и назначаване на НФ-и 
Всяка НФ член на МСБ може да кандидатства за организиране на една или повече 
КК / РК състезание(я) на сезон за съответния им континент / регион в тяхната 
страна. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до МСБ до 15 септември за 
състезания през идващата зима и до 15 април за състезания през идващото лято. 

 
14.2.3  Състезателни правила 

МСБ състезателните и дисциплинарни правила се прилагат на КК / РК. Специални 
правила могат да бъдат разработени от съответните национални федерации в този 
континент / регион при условие, че те са получили предварително одобрение от 
МСБ заедно със заявлението за домакинство.  

 
  

15. СВЕТОВНА КУПА – ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА 
 
15.1 ОБЩИ РЕГЛАМЕНТИ 
 
15.1.1 Юрисдикция 

Състезанията за СК са състезания на МСБ и се провеждат под нейна юрисдикция за 
мъже и жени. Тези Правила важат за всички състезания за СК. 
 

15.1.2 Разходи за ТД и МР 
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Разходите за път, нощувки, храна и дневните на ТД и МРи на МСБ се поемат от 
организатора за периода, в който са необходими за тази проява, в съответствие с 
действащата политика на МСБ. 
 

15.1.3  Най-добри биатлонисти - Финансова отговорност и избор 
Всеки ОК на състезание за СК, трябва да плати разходите за настаняване и храна 
на най-добрите 25 мъжки и 25 женски биатлонисти за не повече от седем пълни 
дни за срок от три състезания за СК и пет пълни дни за две състезания за СК. Най-
добрите биатлонисти за настоящия сезон, до края на декември, ще бъдат избрани 
от топ ранглистата за Световната купа от предния сезон. За часта от сезона 
започваща от началото на 1 Януари, изборът ще бъде от временната   ранглистата 
за Световната Купа към края на Декември. За часта от сезона започваща от 
началото на 1 Февруари, изборът ще бъде от временната ранглистата за 
Световната Купа към края на Януари и ще продължи на тази основа до края на 
сезона. НФ на победителя от ранглистата за МСБ Купата (мъже и жени), също 
ще получат допълнително финансиране от МСБ за победните си участия във 
финалите за Световната купа. 

 
15.2 СК – ГОДИШЕН ГРАФИК 
 
15.2.1 Брой СК за сезон 

Броят на СЪСТЕЗАНИЯТА, които ще се организират, ще се определя от ИК на МСБ 
въз основа на препоръки от TК. 
 

15.2.2 Годишен календар за СК 
СЪСТЕЗАНИЯТА за СК ще се провеждат преди и след СП или ЗОИ през 
съответната година. Те трябва да се провеждат в рамките, определени от ИК на 
МСБ. 
 

15.3 КАНДИДАТУРИ ЗА ДОМАКИНИ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ОРГАНИЗАТОРИ 
15.3.1 Право за назначение 

Организатори за състезания за СК се назначават от ИК на МСБ въз основа на 
предложения от  ТК към МСБ. 
 

15.3.2 Кандидатури за домакинство на състезания за СК 
Кандидатури за домакинство на състезания за СК трябва да се изпращат от 
кандидатстващите НФ до Генералния секретар на МСБ преди крайния срок, 
установен от ИК на МСБ. Лиценз А на МСБ е необходим за кандидатстване. 
Молбите трябва да се изпращат до централата на МСБ, като се попълва 
официалния формуляр за кандидатстване на МСБ, който трябва да бъде подписан 
от Президента или ГС на НФ. 
 



77 
 

15.3.2.1 Всяка НФ може да кандидатства за организиране на една или повече състезания 
за СК през даден състезателен сезон. Обикновено една страна може да организира 
по една проява за СК на сезон. 

 
15.3.3 Декларация за домакин на проява на МСБ 

Веднага след възлагането на домакинството за СП, НФ-домакин трябва да подпише 
декларацията на МСБ за домакин на състезанието. Подписът означава, че НФ-
домакин приема и ще изпълнява навреме задачите, мерките и задълженията, 
посочени в Декларацията. 
 

15.4 СК – ПРОГРАМА 
Програмата за проява за СК се определя от ИК на МСБ в консултация с домакина 
на състезанието, телевизионната компания, с която МСБ е сключил договор за ТВ 
предаване и ТК, в най-кратък срок. 
 

15.5 ПОКАНИ 
Покани за състезания за СК трябва да се изпращат от организаторите дo всички НФ 
на МСБ и централата на МСБ, не по-късно от три месеца преди започване на 
състезанието. Поканата може да се изпрати електронно по е-мейл, или да се обяви 
на интернет страницата със съобщение по е-мейл. 

 
15.6 УЧАСТИЕ 
 

15.6.1  Регистрация и квоти  
Въз основа на крайното  класиране в Купата по нации от предходната година  НФи 
могат да участват със следните брой мъже и жени в спринт и индивидуални 
състезания в СК на база класирането на НФ в Купата по нации от предния сезон:  

Купа на нациите 
класиране 

Регистрация Старт Общо регистирани Общо старт 

1 – 5  8 6 40 30 

6 – 10 7 5 35 25 

11 – 17 6 4 42 28 

18 – 23 5 3 30 18 

24 – 25 4 2 8 4 

Промоция от МСБ 
Купа 

2 1 2 1 

НФ Специални квоти 
(общо 4)* 

1 
1 4 4 

      161 110 

* Максимум 1 спортист от НФ 
 
Специална квота дефиниция и цел: 
В допълнение към горепосочената квота за НФ, са предоставени три диви карти 
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В допълнение към квотата за НФ, посочена по-горе, се предоставят четири НФ специални 
квоти (Wild-Card) даващи право за старт в Световната купа на един състезател от НФ които 
нямат квота за Световната купа. Специалните квоти са ограничени до една за НФ на пол и 
са валидни за един триместър. Обаче те могат да бъдат подновени за следващия 
триместър. 
 
Отговарящи на условията НФ: 
Най-добрите четирима състезатели в списъка с МСБ квалификационни точки от НФ, които 
нямат квота в СК получават една Спезиална квота за тяхната НФ. Списъкът с МСБ 
квалификационни точки ще бъде актуализиран след всеки триместър или както е 
насрочено и обявено ежегодно от ИК на МСБ. След всяка актуализация на НФ спечелила 
специална квота ще бъде разрешено да регистрира и да стартира с един спортист за 
следващия триместър или до следващата актуализация както е насрочено и обявено от ИК 
на МСБ. 
 
Специална квота подновяване: 
В края на всеки сезон, следвайки промоцията / изпадането на НФ Квота за СК (според 
чл.15.6.2), на отговарящите на условията НФ ще бъдат дадени Специални квоти за първия 
триместър на следващия сезон, ако е налична.  
Всеки атлет, който стартира в СК (включително Wildcard състезатели) получава точки за 
купата по нации и СК точки за дисциплини, и ще бъдат включени във всички резултати и 
точкови ранглисти. 
 
15.6.2 Изпадане и Промоция 

В края на сезона, ще се използва следната система за преминаване на НФ между 
СК и МСБ купа: 
 
Нациите  класирани от  1 до 25 място в класирането по нации за СК, автоматично 
остават в СК за следващия сезон. Най-добрият НФ в класирането на нациите за 
МСБ Купа, който не са класирани в топ 25 на класирането по нации в СК, ще 
получат квота за Световната купа, където да регистрират двама и да стартира един 
състезател за следващия сезон. 
 

15.6.3  Допълнителни права  за старт в СК финал на база на МСБ купа крайно 
класиране 

На финала за Световната купа, НФи се допуснат да заявят състезатели в 
допълнение към квотата базирана на колко състезатели са класирани в топ 10 от 
МСБ купа общо класиране до не повече от две на НФ. НФ е свободна да използва 
тези допълнителни заявки за всеки квалифицирани състезател. НФ с победител в 
общото класиране за МСБ Купа за мъже и жени също ще получат допълнително 
финансиране от МСБ за участието на победителя във финала на Световната купа. 

 
15.6.4 Състезания по преследване 
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В състезанието по преследване, първите 60 състезатели от квалификационното 
състезание имат право да стартират. 

 
15.6.5 Масов Старт състезания 

Първите 25 състезатели във временното класиране  за СК  могат да бъдат заявени 
за участие в състезанието по Масов старт,  останалите 5 състезатели ще бъде 
запълнени от точките придобити в настоящото състезание за СК. Ако последните 
квалифицирани състезатели са показали еднакви резултати  се квалифицира  този с 
по-добро класиране за СК . Ако  някой състезател отсъства от първите  25, то на 
тяхно място могат да бъдат заявени следващите в класирането към момента за СК. 
Стартовите номерата се разпределят на основание  броя точки в крайното 
класиране като най – добре класиралия се състезател получава номер 1, втория 
номер 2 и т.н.Последните 5 стартови номера ще се дават на база получените точки 
от настоящата СК 
 

15.6.6 Щафетни състезания 
При кръг от СК с щафетни състезания всички НФ, които имат право на старт, могат 
да регистрират минималният брой спортисти, които трябва да се състезават в 
щафетата като всички спортисти отговарят на изискванията за квалификация за СК. 
Това правило важи и за смесените щафети и единичните смесени щафети при 
условие, че НФ има право на старт в СК както за мъжете, така и жените. На 
засегнатите отбори е позволено да регистрират максимум четири (4) за щафетни 
състезания, две (2) на пол за смесени щафетни състезания и три (3) на пол, когато 
смесена щафета и единична смесена щафета се провеждат в една и съща СК. . 

 
15.7 СТАРТОВИ НОМЕРА НА ЛИДЕРИТЕ ОТ СВЕТОВНАТА КУПА, ЦВЕТНА 

ЦЕРЕМОНИЯ и други Награди 
 
15.7.1 Общи положения 

Състезателите, както мъже така и жени, най-добре класирани по точки на 
настоящата Световна купа за индивидуално, спринт, преследване и масов старт 
състезания и по общ брой точки за СК, ще носят по време на състезанията потник с 
надпис "Лидер за Световната купа" вместо стартов номер. 
 

15.7.2 Номера на лидерите за Световната купа 
Стартовият номер на лидера в световната купа ще бъде номера на състезателя 
според стартовия списък със следния цвят: 
a. лидери на СК по общ брой точки – жълт; 
b. всеки лидер в индивидуални, спринт, преследване, масов старт състезания – 

червен; 
c. лидери на СК по общ брой точки, които са едновременно най-добри в 

класирането на съответния тип състезание – комбинация от жълто и червено. 
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Цифрите ще бъдат отпечатани върху стартовите номера. Всяка реклама върху 
стартовите номера на лидерите от СК ще бъде изцяло под юрисдикцията на МСБ. 
 

15.7.3 Предоставяне на стартови номера за лидери 
Стартовите номера на лидерите на Световната купа се осигуряват от МСБ и се 
доставят за състезания за СК съгласно организацията на МСБ. 
 

15.7.4 Церемония по връчване на цветя 
Церемонията по връчване на цветя е Телевизионно награждаване на първите 3 
състезатели и първите 3 щафетни отбори веднага след края на състезанието. 
Състезателите трябва да се явят със своите състезателни стартови номера и може 
да насят със себе си своите състезателни материали/ екипировка. 

 
15.8 ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА СВЕТОВНАТА КУПА 
 

15.8.1 Общи положения 
Точковата система се използва за отразяване на състезателните постижения на 
състезателите, щафетните отбори и националните федерации за всеки 
състезателен сезон за СК. Тези състезатели, които са постигнали най-висок 
окончателен резултат за сезона ще бъдат победители.  

 
15.8.1.1 Видове класирания  

Следните видове резултати ще бъдат използвани. 
a. Световна купа – обща ранг листа; 
b. Световна купа , ранг листа в Индивидуалнo; 
c. Световна купа , ранг листа в Спринта ; 
d. Световна купа , ранг листа в Преследването; 
e. Световна купа , ранг листа в Масовия  Старт; 
f. Световна купа, ранг листа  в  Щафетата ; 
g. Световна купа , ранг листа в  Смесена Щафета; 
h. Класиране Купа по нации. 

 
15.8.2 Награждаване по точки 

Съществуват два вида точки при награждаване на състезания за СК и СП: точки за 
Световната купа и точки за Купата по нациите. Те се начисляват както следва: 

 
15.8.2.1Точки за Световна купа 

На всяка СК и СП  – индивидуално, спринт, преследване, щафета, и  смесена 
щафета  точки се дават на всяка дисциплина както следва: 

1. място 60 точки;  
2. място 54 точки;  
3. място 48 точки;  
4. място 43 точки;  
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5. място 40 точки;  
6. място 38 точки;  
7. място 36 точки;  
8. място 34 точки;  
9. място 32 точки;  
10. място 31 точки, като се намаляват по една точка до  

 … 40. място (1 точка). 
 

За масов старт се дават точки както следва: 
1. място 60 точки;  
2. място 54 точки;  
3. място 48 точки;  
4. място 43 точки;  
5. място 40 точки;  
6. място 38 точки;  
7. място 36 точки;  
8. място 34 точки;  
9. място 32 точки;  
10. място 31 точки, като се намаляват по една точка до 21.място (20 точки) и 
след това се намаляват по 2 точки до    

 … 30. място (2 точка). 
 

 
15.8.2.2 Точки за Купата по нации 

Точки за Купата по нациите ще бъдат присъждани отделно за мъже и жени. 
За индивидуални и спринт състезания във всяка СК, и СП, следните точки ще 
бъдат присъждани: 

 
1. Място - 160 точки   2. Място - 154 точки 
3. Място - 148 точки   4. Място - 143 точки 
5. Място  -140 точки    6. Място - 138 точки 
7. Място  -136 точки   8. Място  -134 точки 
9. Място  -132 точки             10. Място  -131 точки 
и след това се намаляват с една точка до 80-то място и след това се намаляват с 2 
точки и съответно присъждайки една точка за 110-о място и след него. 
 
За щафетни състезания на всяко СП и СК,  ще се получават следните точки за 
Купата по нации  

 
  1. Място 420 точки     2. Място 390 точки     3. Място 360 точки 
  4. Място 330 точки     5. Място 310 точки     6. Място 290 точки 
  7. Място 270 точки     8. Място 250 точки     9. Място 230 точки 
10. Място 220 точки   11. Място 210 точки   12. Място 200 точки 
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13. Място 190 точки   14. Място 180 точки   15. Място 170 точки 
16. Място 160 точки   17. Място 150 точки   18. Място 140 точки 
19. Място 130 точки   20. Място 120 точки   21. Място 110 точки 
22. Място 100 точки   23. Място 90 точки   24. Място 80 точки 
25. Място 70 точки   26. Място 60 точки   27. Място 50 точки 
28. Място 40 точки   29. Място 30 точки   30. Място 20 точки 
 
За смесената щафета и единичната смесена щафета, половината от точките за 
щафета ще се присъждат на всеки пол. 
 

15.8.3 Критерии 
 
15.8.3.1Ранглисти за Св. Купа общо   , Индивидуално, Спринт, Преследване, Масов     

Старт, Щафета и Смесена щафета . 
Ранглистите  ще се образуват от получените точки от състезанията в  
индивидуалното, спринта, преследването, масовия  старт,  щафетата  и смесена 
щафета от СК и СП, през този сезон. 

 
15.8.3.2 Класиране Купа по нациите 

Класирането за Купата по нации ще се базира на всички състезания за СК и СП от           
индивидуалното,  спринта, смесена щафета и щафетата през този сезон. 

 
15.8.4   Изчисляване 
15.8.4.1 Общ брой точки за Световната купа 

За всички състезатели, общият брой точки за Световната купа ще се базира на 
състезания – индивидуално, спринт, преследване и масов старт. Точките от всички 
състезания ще се събират заедно минус 2 най-слаби резултата и ще се прибавят 
към сбора от точките за СК. 

 
15.8.4.2 Точки за индивидуално, спринт, преследване и масов старт състезания за     

Световната купа 
Точките за СК при всеки вид състезания се изчисляват по същия начин, като се 
прибавят точките от определения брой състезания за всеки вид. Най-малко 
класирания от две състезания в един сезон трябват за присъждане на купа. 

 
15.8.4.3Класиране за Купата по нации 

Точките на тримата най-добри спортисти от всяка НФ се събират за Купата по нации 
от всяко индивидуално и спринт състезание. Сумата се превръща в точки за     
Купата по нациите за тази НФ за това състезание. Точките от щафета и точките от 
съответната Смесена щафета за купата по нациите се добавят към тези от 
индивидуалните и спринт състезания, и класирането от натрупаната сума от всички 
състезания в настоящия сезон се превръща в актуално класиране за тази НФ. 
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15.8.5  Класиране при равен брой точки 
Ако има равен брой точки в дадена ранглиста през или в края на сезона, първия в 
ранглистата  състезател или страна ще бъде този, който има повече първи места и 
ако все още има равен резултат, се взима предвид кой е взел повече втори места и 
т.н. Ако след тази процедура все още има равен  резултат , се обявява равен 
резултат. 

 
15.8.6  Ранг листа за Световната купа   
 
15.8.6.1 Временна ранг листа 

След всяко състезание за СК и СП, организаторът на състезанието трябва да 
състави и разпространи резултатите от временната ранглиста  за Световната купа, 
въз основа на резултатите от нея и предишните състезания. 

 
15.8.6.2 Финална ранг листа  

Организаторът на Финалите за Световната купа трябва да осигури, че резултатите 
от окончателните ранг листи по точки за Световната купа и Купата на нациите са 
съставени. 

 
15.9 НАГРАДИ 
15.9.1 Общи 

Трофеите за Световната купа ще бъдат връчвани в края на състезателния сезон 
въз основа на крайното класиране за Световната купа. 

 
15.9.2 Награждавани категории 

Трофей за Световната купа ще се присъжда на: 
a) мъжът и жената класирали се първи в крайното класиране за СК; 
b) мъжът и жената класирали се първи в Индивидуалната дисциплина   за 

Световната купа; 
c) мъжът и жената класирали се първи в Спринт дисциплината за Световната 

купа; 
d) мъжът и жената класирали се първи в дисциплината Преследване за 

Световната купа; 
e) мъжът и жената класирали се първи в дисциплината Масов Старт за 

Световната купа; 
f) НФ  класирала се първа при мъжете и жените в дисциплината Щафета за 

Световната купа; 
g) НФ  класирала се първа в дисциплината Смесена Щафета за Световната 

купа; 
h)  НФ  класирала се първа при мъжете и жените в Купата по нации. 

 
15.9.3 Право за получаване  на трофеи 

Трофеи за Световната купа се връчват , както следва: 
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a) Трофеите за Световната купа се връчват на победителите в общото 
класиране за СК, Индивидуално, Спринт, Преследване и Масов старт. 

b) Трофеи за Световната купа се връчва на страните победителки в Щафетата 
и См. щафета. 

c) Купата по нации за Световната купа по точки е преходна купа, която се 
връчва от МСБ. Всяка година се връчват миниатюрни купи на страните-
победителки. 

 
15.9.4 Осигуряване на трофеите 

Трофеите за Световната купа се осигуряват от и за сметка на МСБ. 
 

15.9.5 Грамоти за Световната купа и Купата по нациите 
МСБ награждава състезателите и страните класирали се до 10-то място в 
Световната купа и Купата по нациите с грамота. За всеки вид състезание МСБ 
връчва грамота на най-добре класиралия се състезател в края на състезателния 
сезон. Церемонията се провежда по време на състезанията за Финалите на СК при 
удобен повод. 
 

15.9.6 Други награди 
Организационният комитет и други органи могат да връчват други награди. 
 

15.9.7 Награден фонд 
Допустимите суми в наградния фонд се определят периодично от ЕК на МСБ. 
 

 
 
16. ПРАВИЛА ЗА МСБ КУПИТЕ  
 
16.1  ОБЩИ 

МСБ купи са МСБ събития, които като общо правило, се провеждат при мъжете и 
жените. Младежите могат да се състезават, както е предвидено в Чл. 1.2.2.. 
Юношите могат да стартират в МСБ Купа ако: 

a. те са постигнали квалификация за СК или МСБК в предишния или текущия 
сезон 

b. те са постигнали поне един резултат сред горната половина от завършилите 
в класирането от М/Ю СП, Младежка Купа, СК, СП, ОЕП, Младежки ЗОИ или 
ЕЮОФ в предходния или текущия сезон. 

Броят на МСБ купите за всеки състезателен сезон се определят от Изпълнителният 
Комитет на МСБ по препоръка от ТК. ТК ще отправи препоръки към ИК, който ще 
реши колко и какви видове състезания ще бъдат организирани на дадено събитие. 
Тази информация ще бъде включена в МСБ Биатлон Календара. Дават се точки за 
МСБ купата на ОЕП. 
Влиза в сила веднага за сезон 2016/2017.  
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16.2 Регистрация и квоти за участие 

На базата на крайното класиране от МСБ купата по нации от предходната година, 
НФ могат да участват със следния брой мъжки и женски състезатели съответно на 
МСБ купите: индивидуални и спринт състезания: квотата се основава на 
класирането на НФ в МСБ купата по нации: 

МСБ купа Класиране  Регистрация Старт Максимум на старт 

              1-5  8 6 30 

              6-10  7 5 25 

              11-20  6 4 40 

              21 и почеве 5 3 (60 

       Общо 155 

Влиза в сила веднага за сезон 2016/2017.  
 
 

16.2.1  Общи: 
Във всеки триместър на МСБ купата, всеки състезател трябва да достигне 250 МСБ 
квалификационни точки или по-малко поне веднъж,  или да имат 250 точки или по-
малко от МСБ квалификационно класиране и да могат да демонстрират безопасна 
компетентност на ски и стрелбището. Състезатели, които не успеят да постигнат 
това ниво на качество и стандарт не могат да стартират в МСБ Купата до втория 
следващ триместър освен ако те в момента не са квалифицирани за 
WC.Юношеският клас състезатели може да стартират в МСБ купа, но само по реда 
на чл. 16.1 по-горе. 
Влиза в сила веднага за сезон 2016/2017.  

 
16.2.2  МСБ купа за неевропейски страни: 

Всички неевропейски федерации ще имат стартови квоти за МСБ Купите от 4 
(четири) и могат да регистрират 6 (шест), освен ако те имат право на повече според 
16.1 по-горе. 

 

16.3  СЪСТЕЗАТЕЛИ И РЕГИСТРАЦИИ 
НФ домакин може да регистрира 8(осем) и стартира с 6 (шест) по пол. Всички 
участващи състезатели ще могат да получават точки за МСБ Купата. 

 

16.4 ТОЧКУВАНЕ 
За МСБ купите и ОЕП, точките за МСБ купата се дават. 
 

16.4.1Точки за МСБ купа 
На всяко ОЕП и МСБ Купа  – индивидуално, спринт и преследване се дават точки 
на всяка дисциплина както следва: 

1. място 60 точки;  
2. място 54 точки;  
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3. място 48 точки;  
4. място 43 точки;  
5. място 40 точки;  
6. място 38 точки;  
7. място 36 точки;  
8. място 34 точки;  
9. място 32 точки;  
10. място 31 точки, като се намаляват по една точка до  

 … 40. място (1 точка). 
 

За масов старт се дават точки както следва: 
1. място 60 точки;  
2. място 54 точки;  
3. място 48 точки;  
4. място 43 точки;  
5. място 40 точки;  
6. място 38 точки;  
7. място 36 точки;  
8. място 34 точки;  
9. място 32 точки;  
10. място 31 точки, като се намаляват по една точка до 21.място (20 точки) и 
след това се намаляват по 2 точки до    

 … 30. място (2 точка). 
 

 
16.4.2 Точки за МСБ Купата по нации 

Точки за Купата по нациите ще бъдат присъждани отделно за мъже и жени. 
За индивидуални и спринт състезания във всяко ОЕП и МСБК, следните точки ще 
бъдат присъждани: 

 
1. Място - 160 точки   2. Място - 154 точки 
3. Място - 148 точки   4. Място - 143 точки 
5. Място  -140 точки    6. Място - 138 точки 
7. Място  -136 точки   8. Място  -134 точки 
9. Място  -132 точки             10. Място  -131 точки 
и след това се намаляват с една точка до 80-то място и след това се намаляват с 2 
точки и съответно присъждайки една точка за 110-о място и след него. 
 
За щафетни състезания на всяко ОЕП и МСБК,  ще се получават следните 
точки за Купата по нации  

 
  1. Място 420 точки     2. Място 390 точки     3. Място 360 точки 
  4. Място 330 точки     5. Място 310 точки     6. Място 290 точки 
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  7. Място 270 точки     8. Място 250 точки     9. Място 230 точки 
10. Място 220 точки   11. Място 210 точки   12. Място 200 точки 
13. Място 190 точки   14. Място 180 точки   15. Място 170 точки 
16. Място 160 точки   17. Място 150 точки   18. Място 140 точки 
19. Място 130 точки   20. Място 120 точки   21. Място 110 точки 
22. Място 100 точки   23. Място 90 точки   24. Място 80 точки 
25. Място 70 точки   26. Място 60 точки   27. Място 50 точки 
28. Място 40 точки   29. Място 30 точки   30. Място 20 точки 
 
За смесената щафета и единичната смесена щафета, половината от точките за 
щафета ще се присъждат на всеки пол. 
 

 
16.5  ВИДОВЕ  ТОЧКУВАНЕ 

Има следните видове на точкуване за мъже и жени: 
a) МСБ купа Общ резултат от индивидуално, спринт, преследване и ОЕП масов 

старт 
b) МСБ купа в индивидуалната дисциплина; 
c) МСБ купа в спринта; 
d) МСБ купа в преследването. 
e) МСБ купа в щафета (включваща всички видове щафети) 
f) МСБ купа по нациите (индивидуално, спринт, щафета , смесена щафета) 

 
16.5.1 Изчисляване 
16.5.1.1 Общ брой точки за МСБ Купа 

За всички състезатели, общият брой точки за МСБ купа ще се базира на 
състезания – индивидуално, спринт, преследване и ОЕП масов старт. Точките от 
всички ОЕП и МСБ Купа състезания ще се събират заедно минус 2 най-слаби 
резултата давайки общ брой точки на МСБ Купа. 
 

16.5.1.2 Точки за индивидуално, спринт, преследване и щафетни състезания за МСБ 
купа 
Точките за МСБ Купа при всеки вид състезания се изчисляват по същия начин, 
като се прибавят точките от определения брой състезания за всеки вид. Най-малко 
класирания от две състезания в един сезон трябват за присъждане на купа. 
 

16.5.1.3 Класиране за МСБ Купата по нации 
Точките на тримата най-добри спортисти от всяка НФ се събират за МСБ Купата по 
нации от всяко ОЕП и МСБК индивидуално и спринт състезание. Точките от 
щафета и точките от съответната Смесена щафета за купата по нациите се 
добавят към тези от индивидуалните и спринт състезания, и класирането от 
натрупаната сума се превръща в актуално класиране за тази НФ минус най-
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слабият резултат от която и да е щафета и минус най-слабият резултат от 
индивидуално или спринт състезание. 
 

16.5.1.4 Класиране при равен брой точки 
Ако има равен брой точки в дадена ранглиста през или в края на сезона, първия в 
ранглистата  състезател или страна ще бъде този, който има повече първи места и 
ако все още има равен резултат, се взима предвид кой е взел повече втори места и 
т.н. Ако след тази процедура все още има равен  резултат , се обявява равен 
резултат. 

 
16.6  НАГРАЖДАВАНЕ 
16.6.1 Състезателите класирали се първи в състезанията, изброени по 16.5. а-е, ще бъдат 

наградени с  МСБ купа.  
 
16.6.2 Трофеите за МСБ купата ще бъдат осигурени от МСБ. 
 
16.7  СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА 
16.7.1 Обхват 

МСБ правила за прояви и състезания ще се прилагат за МСБК състезания, въпреки 
това могат да се предвидят изключения. 
 

16.8 Щафети / смесени щафети на МСБК 
Всяка НФ може да заяви един отбор. Няма да се направи теглене на жребий за 
щафетата и стартовите номера ще бъдат определени въз основа на текущите 
класирания за МСБ купа по нациите съответно за мъже и жени като стартовите 
номера се разпределят според класирането. За смесените щафети стартовите 
номера ще бъдат определени на базата на сумата от текущите класирания за МСБ 
купа по нациите за мъже и жени като стартовите номера се разпределят според 
класирането. Ако отбор липсва или не е заявен, тогава всички отбори след него се 
покачат съответно нагоре. 
По време на триместър 1 на всеки сезон се прилага съответното Класиране за МСБ 
Купа по нации  от предишния сезон – както за стартовите номера за щафети така и 
за смесени щафети. 
Определеният стартов номер за щафетата / смесената щафета /  единичната 
смесена щафета ще бъде и стартовата позиция на отбора за едновременното 
стартиране, както и за коридора за прострелка, както и за коридора само при 
първата стрелба на стрелбището. 
В случай, че има повече от 30 щафети, най-добрите отбори се подреждат според 
съответните Класирания за МСБ Купа по нации. Ако все още има свободни места за 
старт, те могат да бъдат запълнени с не рангувани НФ; тяхната стартова позиция 
ще бъде определена с простичък жребий от журито. 
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17.  ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПЪРВЕНСТВА (ОЕП) 
 
17.1  Юрисдикция и условия 

ОЕП е МСБ проява и се провежда под негова юрисдикция за мъже и жени. 
17.2  Допустимост 

Като общо правило, ОЕП се провеждат за мъже и жени. Младежи могат да се 
състезават, както е посочено в чл. 1.2.2. Юношите могат да стартират в МСБ Купа 
ако: 

a. те са постигнали квалификация за СК или МСБК в предишния или текущия 
сезон 

b. те са постигнали поне един резултат сред горната половина от завършилите 
в класирането от М/Ю СП, Младежка Купа, СК, СП, ОЕП, Младежки ЗОИ или 
ЕЮОФ в предходния или текущия сезон.Точки за МСБ Купата ще бъдат 
присъдени в ОЕП. Спортисти, които не са добили право да стартират в 
съответния триместър за МСБК по чл. 16.2.1 могат все пак да се състезават 
в ОЕП. 

 
17.3 Участници, регистрация и заявка 

Състезателите трябва да са членове на МСБ НФ. Всички НФ на МСБ могат да 
регистрират до седем състезатели във всеки клас за да участват в ОЕП. Шест 
състезатели в клас от всяка НФ могат да бъдат заявени за старт в индивидуално и 
спринт състезания. Всяка НФ може да заяви по един щафетен отбор за всеки клас в 
щафетното състезание. 60-те най-добри състезатели от всеки клас в 
квалификационното състезание ще имат право да стартират в Преследването. 
Освен това, НФ на индивидуални, спринт и масов старт шампиони от предходната 
година ОЕП, се предоставя право да заявят същите в съответните индивидуални и 
спринт състезания на ОЕП, в допълнение към квотата си за НФ. Списъкът за 
влизане в масов старт ще бъде направен по ранг според  
a. ТОП 10 спортисти от текущата МСБ купа Общ резултат 
b. носителите на медали на текущия ОЕП (ако вече не са квалифицирани) 
c. останалата част от списъка ще бъде попълнен според реда на спортистите 

спечели най-много МСБК точки през ОЕП 
d. в допълнение шампионът на масов старт от предишната година ОЕП може да 

стартира и ще получи стартов номер 30 
Ако състезателите, квалифицирани съгласно букви a), b) или d) не присъстват / не 
възнамеряват да стартират, то тези свободни стартови места ще бъдат попълнени с 
атлети съгласно точка c). 
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17.4  Състезателна програма 
Състезателната програма се състои от индивидуално, спринт, преследване и масов 
старт за мъже и жени, и щафета и смесена щафета 

 
17.5 Правила за прояви и състезания 
17.5.1 Обхват 

МСБ правила за прояви и състезания ще се прилагат за МСБК състезания се 
прилагат за ОЕП със следните отклонения: 

 
17.5.2 Класове на състезанието 

ОЕП прояви се състоят от състезания за мъже и жени. 
 

17.5.3 Точкуване 
Точки за МСБ Купа и МСБ Купа на нациите ще бъдат присъдени за ОЕП по същия 
начин както за другите прояви за МСБ купи. 

 
17.5.4 Награди 

Правилата за СП прояви от чл.12.7 се прилагат съответно. 
 

18.  МСБ МЛАЖЕЖКА КУПА (МК) 
 
18.1  Общи положения 

МСБ Младежка купа е МСБ състезателна поредица за състезатели от младежкия 
клас. Спортисти от юношеския клас да се състезават, ако те стартират като 
състезатели от младежкия клас и отговарят на изискванията за участие като 
младежи. 
 

18.2 Прояви и състезания 
Всички федерации-членки на МСБ могат да кандидатстват за домакинство за МСБ 
Младежка купа. Базите с МСБ лиценз са предпочитани, но не се изисква лиценз. 
ИК към МСБ насрочи до четири МСБ Младежки купи на сезон въз основа на 
препоръките на ТК към МСБ. Последната МСБ младежка купа се провежда като 
Младежко Европейско Първенство (МЕП). Всяка проява трябва да съдържа две или 
три състезания измежду Индивидуално, Спринт, Преследване и Щафета,  
В изключителни случаи с одобрението на МСБ, регионални купи могат се провеждат 
едновременно и на същото място за провеждане на МСБ Младежка купа. Въпреки 
това, ако това е така, младежките класове ще имат приоритет пред участниците в 
състезанието за регионалната купа. 

 
18.3 Състезатели и заявки 

Всяка федерация - членка на МСБ може да регистрира и да заяви пет (5) женски и 
пет (5) мъжки спортисти. Страната домакин  и онези нации, които са завършили в 



91 
 

предишния сезон в топ 10 от класирането за Купата на нациите от СК или МСБК  
може да заявят допълнителни два (2) мъжки и два (2) женски спортисти. 

 
18.4 Точкуване 

Точки за МСБ младежка купа се присъждат на всяка МСБ МК и МЕП по същия 
начин, както точките на МСБК се присъждат на МСБ Купа. 
 

18.4.1 Видове  Точкуване 
Използват се следните видове точкуване: 
a. общ резултат (индивидуално, спринт, преследване); 
b. индивидуалната дисциплина 
c. спринт  
d. преследване 

 
18.4.1.1 Общ резултат 

Двата най-слаби резултата ще бъдат извадени от сумата от всички точки спечелени 
в състезания изброени в чл. 18.4.1 по-горе. 
 

18.4.1.2 Индивидуално, Спринт и Преследване 
Точкуването за дисциплините индивидуално, спринт и преследване се изчисляват 
като се съберат точките, натрупани във всички състезания в съответната 
дисциплина. 

 
18.5 Награди 

Всеки спортист класирал се на първо място в състезанията, изброени в член 18.4.1 
a) - d) по-горе ще получи трофей на МСБ за младежки купи. 
 

18.6  Правила за състезания 
 
18.6.1  Общи положения 

МСБ правила за прояви и състезания се прилагат за МСБ МК по принцип с 
изключение на случаите, когато са посочени други разпоредби. 
 

18.6.2  Преследване 
Затворените с обиколка състезатели могат да продължат до финала. 

18.6.3 Прострелка и тренировка 
Коридорите за прострелките и  тренировките се разпределят в съответствие с 
класирането на купата по нациите от МСБ Купа. 

 
19. ВЛИЗАНЕ В СИЛА 

Правилата на МСБ за състезания и състезания са приети на Конгреса през 1998 г. и 
са изменени на Конгресите през 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 и 
2016 г. 


