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 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

SSkkaauuttsskkýý  bbiiaatthhlloonn  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 98 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb – Jiří Klaban, Pardubice, E: jiri.klaban.@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: běžky, závod,sníh 

   4.  Kód zaměření: 9   12.  Kód všestrannosti:1 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: zasněžený terén s lyžařskou stopou 

   6.  Věk účastníků: S, R, OS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: běžkařský set, stopky, pásmo, záznamník, tužka, několik prázdných PET lahví 

   8.  Potřebný čas: podle počtu závodníků a zvolené trati 

   9.  Počet účastníků: 1 – x 

 10.  Datum vzniku: 12.2.2007 

 11.  Pramen inspirace: televize 
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Biathlon má své počátky ve vojenských cvičeních  v 18.stol.v Norsku, kde se také v roce 1912 
konaly první závody. Součástí tohoto sportu je běh na lyžích a střelba z malorážní 
pušky.Mistrovství světa se poprvé konalo v roce 1958( 1984 pro ženy) a na OH se  biathlon 
poprvé objevil v r. 1960 (1992 pro ženy)Závodník  běží na lyžích s malorážkou zavěšenou na 
zádech. Na trati jsou umístěny terče a závodník střílí 5 ran na 50 m. Za každý nezasáhnutý terč 
musí oběhnout  trestné kolečko 150 m.Vítězí závodník s nejlepším časem.Muži závodí na 10 a 20 
km a ve štafetě 4x7,5 km, ženy 7,5 a 15 km a ve štafetě 3x 7,5 km 
 

Tvoje úkoly:  

1. Prostudovat všechny podklady, zvážit všechny terénní možnosti a možnosti  

    skupiny ve které se bude závodit: např.  osazenstvo horské chaty. 

    ( 5 S) 

   Získat zájemce o realizaci závodu ( 1S /osoba), udělat seznam účastníků: 

   Jméno, pohlaví, stáří, standardizující koeficient : Kž, Km( viz Protom č.97) 

3. rozhodnout o délce  trati ( lze uspořádat Malý biathlon, kterého se např. 

   zúčastní  i malé děti, třeba jen na 1 km a výběru místa pro trať i trestné  

   kolečko, střelnici (  15 S) 

4.Praktická příprava závodu: a) opatřit vše potřebné: pásmo, PET lahve, hole na  

  jejich nasazení, stopky, psací potřeby a záznamy ( tabulky pro rychlé výpočty)  

   kalkulačka, b) vyměření trati a trestného kolečka c) zařízení „střelnice“: terče a  

   odměřené  vzdálenosti  ( 15 S) 
 
 15.  Hodnocení úkolu 

1) Hodnocení přípravy závodu  je součástí zadání úkolu ( kap.14) 

2) Hodnocení výsledků závodů ( organizátor se může zúčastnit) je na základě dosaženého 
pořadí s tím, že nejlepší výkon = 100% a ostatní úměrně tomu, ať již v korigovaných, či v  
nekorigovaných hodnotách. 

3) Pro Cestu k vrcholu se započítatelné svemy počítají  

       standardně= 100%Ú/ 5  
  
 16.  Úspěšnost v % 
                                          Aktuální výslecdek 
                             % Ú = ----------------------------  . 100 
                                             nejlepší výsledek       
 
           
 
 

        1)     Zjednodušení skautského biathlonu spočívá v náhradě střelby malorážkou  hodem         
               sněhové (papírové) koule na terč( prázdná PET láhev „nabodnutá“ve výši 100 cm nad  
               terénem otvorem na tyč , zapíchnutou ve sněhu)  ze vzdálenosti 5 m. 

Pro zjednodušení mohou závodníci házet na jeden terč z kruhové vzdálenosti 5m 
1) Závodníci hrají „fair play“ to znamená, že sami si určují správné zásahy a tím i počet 

trestných koleček. 
2) V rámci skautského biathlonu lze upravovat délky tratí vzhledem k věku i  lyžařské 

úrovni jeho účastníků  
3) Podobně   je tomu i s výběrem obtížnosti zvolené trati 
4) Pokud závod proběhne v jedné věkové kategorii buď chlapecké nebo dívčí, pořadí 

dosažených časů  samozřejmě vytváří i konečné pořadí závodníků.  
5) Pokud je  závodní pole rozdílné věkově i z hlediska pohlaví( např. na horské chatě), je 

možné využít korekčních koeficientů, které eliminují rozdíly věku a pohlaví a lze tedy 
určit vítěze bez ohledu na pohlaví a věk. To  může vytvořit velice zajímavé závodní 
prostředí a závody výrazně zpestřit. Příslušné tabulky a vypočtu  jsou k dispozici 
v Protomu č. 97 „Všichni proti všem“ 

          7)   Příklad využití tabulek:    
3 výsledky biathlonu:  Věra (12 let) :     37 min                    Kž= 1,387 
                                      Josef ( 55 let):   40 min                  Km=1,262 
                                      Šárka( 35 let)    33 min                   Kž= 1,177 
Protože jde o měření času – tedy nepřímo úměrnou soutěž, budeme dosažený výkon 
koeficientem  dělit     
                                    Věra:  37/ 1,387  =  26,676 
                                     Josef: 40/ 1,262 =  31,695   
                                     Šárka : 33/ˇ1,177= 28,037 
Z těchto výpočtů vyplývá, že na 1. místě se umístila 12tiletá Věra, na 2.místě  35 letá 
Šárka a na 3. místě  55 letý Josef.        

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


