Κανονισµοί Διάθλου
Γενικά:

Κατηγορίες:

- Σκι Αντοχής και Σκοποβολή
.
- Rules of IBU /International Biathlon Union/

- Αντρες και Γυναίκες- από 21 ετών
- Νέοι και Νέες - από 19 ως 21 ετών
- Έφηβοι και Νεάνιδες - ως 19 years

А. Τύποι αγωνισµάτων:
Disciplines

Men

Women

Junior
Women
12,5 км

Youth Men

15 км

Junior
Men
15 км

12,5 км

Youth
women
10 км

Individual Competition PSPS

20 км

Sprint PS

10 км

7,5 км

10 км

7,5 км

7,5 км

6 км

12,5 км

10 км

12,5 км

10 км

10 км

7,5 км

4 x 7,5 км

4 x 6 км

4 x 7,5 км

3 x 6 км

3 x 7,5 км

3 x 6 км

15 км

12,5 км

12,5 км

10 км

-

-

Mix Relay W.М.W.М.

4 x 6 км

4 x 6 км

-

-

-

-

Super Sprint
А)qualification PPSS
Б) final PS

6 км
3,6 км

4 км
2,4 км

4 км
2,4 км

4 км
2,4 км

4 км
2,4 км

4 км
2,4 км

Pursuit PPSS
Relay P + 3 res./S + 3 res.
Mass Start PPSS

В. Τύποι εκκινήσεων:
- Διαλειµµατική 30 sec./1 min.
-Οµαδικές
-Pursuit

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛΟΥ

ΠΡΟΑ

2003-2004

ΟΧΙ

Π1-Κ1

2002-2001

ΟΧΙ

Π2-Κ2

2000-1999

ΟΧΙ

Ε-Ν

1998-1997-1996-1995

ΝΑΙ

Ν-Ν

1993-1994

ΝΑΙ

Α-Γ

-1992

ΝΑΙ

Αγωνιστικές εγκαταστάσεις
Στάδιο και πίστες
Στάδιο
εκκίνηση, τερµατισµός,
κύκλος ποινών, ζώνη αλλαγών σκυτάλης,
πεδίο βολής,
σκι τεστ περιοχή,
γραφεία χώροι υποστήριξης οµάδων,
χώρος στάθµευσης

Χαρακτηριστικά σταδίου
❑Επίπεδη θέση
❑Κοντά η µια µε την άλλη
❑Ορατό από τους θεατές
❑Ελεγχόµενο
❑Χώρους για αθλητές και τεχνικούς

Πίστες

Ολυµπιακές Πίστες
4, 3.3, 3, 2.5, 2, 1.5 km

Πίστες
4, 3.3, 3, 2.5, 2, 1.5, 1.2 & 1 km

Ζώνη εκκίνησης
- Individual and Sprint 8-10 м / όχι λιγότερο από2 м

- Pursuit: 4 διάδροµοι (1,5 - 2 м πλάτος) µήκος, πίνακες µε τα νούµερα των αθλητών, ρολόι εκκίνησης
- Relay and Mass Start: 10 διάδροµοι (1,2 м µεταξύ των διαδρόµων, ευθεία 35 м µήκος,
Πίστες
- Altitude: to 1800 м

-

Πλάτος: min. 6 м / 4 όχι περισσότερο από 50 м
Ασφάλεια
Προετοιµασία
Σήµανση: 100 м πριν τον τερµατισµό “100 м Finish”
Color succession: orange,red, green, yellow, blue, brown. If only one circle is used - red
Ζώνη αλλαγής: 30/8 м; Τα τελευταία 50 м ευθεία µε πλάτος 8 м
Penalty loop: 150 м
Σκι test zone (12° - 30 м) και πίστας προετοιµασίας 600 м

Ζώνη τερµατισµού
Τα τελευταία 50 м ευθεία µε πλάτος 8 м
Το ελάχιστο 30Χ8 м

Αγωνιστικός εξοπλισµός
- Γενικά: Ο έλεγχος περιλαµβάνει όλων τον εξοπλισµό συµπεριλαµβανοµένων τις διαφηµίσεις
- Επιθεώρηση:
* σηµείο: κοντά στην εκκίνηση
* χρόνος: το αργότερο15 minπριν την εκκίνηση, νούµερα, όπλα, πέδιλα, µπαστούνια, ρούχα
* έλεγχος εκκίνησης: 1-2 min. Πριν την εκκίνηση
* έλεγχος τερµατισµού: αµέσως µετά τον τερµατισµό
Προσωρινός έλεγχος– δύο ηµέρες πριν τον αγώνα

Προπόνηση και ρύθµιση

- (Unofficial training) Ανεπίσηµη προπόνηση- 2 ηµέρες πριν την πρώτη εκκίνηση
- (Official training) Επίσηµη προπόνηση:
* διάδροµος ρύθµισης: κάθε οµάδα λαµβάνει ένα διάδροµο
* χρόνος προπόνησης: τουλάχιστον µια προπόνηση πριν τον αγώνα
στην αρχή βολές σε χάρτινους στόχους µετά από 30 min. Χάρτινους και µεταλικούς
* προπόνηση στην πίστα: σε συγκεκριµένη διαδροµή
- Ρύθµιση όπλων πριν τον αγώνα:
χρόνος: ξεκινά 1 hour πριν τον αγώνα και µέχρι 5 min πριν την εκκίνηση
Mass Start&Pursuit & σκυτάλη µπορεί να είναι µικρότερος ως 30 min και όχι αργότερα από15 min
πριν την εκκίνηση
* Ρύθµιση σε χάρτινους στόχους
* Διάδροµοι: σύµφωνα µε την κατάταξη της χώρας

Προετοιµασία στην πίστα
- Γενικός κανονισµός: µόνο αθλητές που συµµετέχουν στον αγώνα

- Χρήση των πιστών: τεχνικοί– αθλητές µέχρι 5 min. Πριν την εκκίνηση
Μετά την εκκίνηση του πρώτου αθλητή , µόνο µε τα πόδια στην πίστα
- Ski testing: Μόνο στην περιοχή του σκι τεστ
Στην πίστα: Μέχρι 10 min. Πριν την εκκίνηση εφόσον το επιτρέψει ο ΤΕ

Σκι
- Γενικός κανονισµός: Διάσχιση µε όλο τον εξοπλισµό στην χαραγµένη διαδροµή

-

Μεταφορά όπλου: µόνο στην πλάτη µε κατεύθυνση της κάνης προς τα πάνω
Penalty loop /πίστα ποινών : Είναι υποχρεωµένος να κάνει τις ποινές αµέσως µετά τις βολές
Λάθος στην στροφή ποινών: λιγότερες στροφές = ποινή
Skating στην Σκυτάλη και στο Mass: δεν επιτρέπεται στη ζώνη εκκίνησης

Σκοποβολή
- Γενικός: Όλες οι βολές γίνονται στο πεδίο βολής της προβλεπόµενες ώρες και ηµέρε
- Ειδικοί κανόνες:
* διαλέγεις το διάδροµο σκόπευσης:
а) Sprint and Individual - ελεύθερη επιλογή
b) Pursuit, Mass Start – µε τη διάταξη που έρχεσαι
c) Σκυτάλη & Mass start : Οι πρώτες βολές σύµφωνα µε το νούµερο και στη συνέχεια
µε τη διάταξη που έρχεσαι
* reserve σφαίρες - Σκυτάλη: 5 rounds + 3 reserve

Λάθος βολές, χαµένες γεµιστήρες, σπασµένα όπλα

-Χαµένες σφαίρες ή γεµιστήρες: Μπορεί να πάρει αν µεταφέρει ή από τον διαιτητή σηκώνοντας το χέρι και
φωνάζοντας «σφαίρες» και το «όνοµα της οµάδας»
-Σπασµένο όπλο: το κατασκευάζει µόνος του ή µε τη βοήθεια του κριτή αφού το ζητήσει
- Reserve όπλο: µπορεί να χρησιµοποιήσει άλλο όπλο εφ’ όσον υπάρχει µεγάλο πρόβληµα
- Διαδικασία αλλαγής όπλου: µε τον εαυτό του και τη βοήθεια του διαιτητή

