VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
ŠTK na svojom zasadnutí 25.3.2016 delegovala technických delegátov a rozhodcov na
podujatia Viessmann pohára a Majstrovstiev SR v letnom biatlone 2016.
Uskutočnili sa všetky naplánované podujatia na tradičných miestach. Technickí
delegáti z nich predložili správy, z ktorých predkladáme ich pripomienky a návrhy .

Názov podujatia :
Dátum a miesto konania:
Usporiadateľ - názov KB:
Technický delegát 1:
Technický delegát 2:
Delegovaní rozhodcovia:

I. kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone žiakov
11. – 12. 06. 2016, Prešov
Klub biatlonu FoxTeam Prešov
Jozef Filip, nahradil ospravedlneného Michala Baku
Milan Gašperčík
Dušan Šimočko, rozh. III
Jana Šimočková, rozh. IBU
Soňa Kosztolányiová st., rozh. IBU, nahradila Jozefa Filipa, rozh. IBU

1. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie-.
Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál,
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
- strelnica čiastočne podľa pravidiel postavená na lúke s 20 streleckými koridormi. Strelecká
rampa bola postavená z drevených platní, čím usporiadateľ docielil jej rovinu. Stojany na
zbrane zapožičané z NBC Osrblie. V nedeľu neboli natreté terče pre streľbu ležmo.
2

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Predseda :
Jozef Filip – TD I
Riaditeľ pretekov :
Imrich Šarišský
Člen :
:
Jana Šimočková – delegovaný rozhodca SZB
Gustáv Majdiš – KB Meteor D. Kubín
Marián Kazár – KB Predajná
Schvaľovala výsledky, riešila prirážky. Schvaľovanie prebiehalo bez problémov, rozhodnutia boli
odhlasované, proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol podaný žiadny protest
všetci členovia boli prítomní na stretnutiach a pracovali zodpovedne.
Rozhodnutia Súťažnej poroty:
Sobota 11.06.2016
Št.č. 15 – prirážka za nevystrelený náboj, podľa 11.3.4.d)
Št.č. 70 a 96 – prirážka za neodbehnuté 1x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 52 – prirážka za neodbehnuté 2x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 23 – prirážka za neodbehnuté 3x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 16,28 a 38 – prirážka za neodbehnuté 4x TK, podľa 11.3.4.c)

Nedeľa 12.06.2016
Št.č. 6 a 20 – prirážka za neodbehnuté 1x TK, podľa 11.3.4.c)
3. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet
klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
- zo 14 zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 13 zástupcov.
4

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
Posunutie začiatku nástrelu a tým aj štartu v sobotu o 15 minút. Z dôvodu meškania KB Vyhne,
ktoré viezli časť podložiek na strelnicu. Kluby boli s tým oboznámené a súhlasili s posunom.

5. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov
Predseda organizačného výboru: Jaroslav Baloga

Riaditeľ pretekov: Imrich Šarišský
Hlavný rozhodca: Ondrej Kosztolányi st.
Tajomník pretekov: Jozef Mičko
Ekonómka pretekov: Jana Dubovská
Veliteľ strelnice: Anton Hasara
Pracovali svedomite.
6. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
- postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov.
- delegovaní rozhodcovia boli zaradení na pracovné posty: Dušan Šimočko – cieľ,
Soňa Kosztolányiová – strelnica, Jana Šimočková – trestné kolo.
7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí,
sponzorov, masmédií, propagácia podujatia apod.)
Panovala výborná atmosféra a usporiadateľ pripravil dôstojné oceňovanie súťažiacich.
8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Preteky prebiehali po obidva súťažné dni plynule a bez problémov.
V Prešove sa vytvoril dobrý kolektív a má potenciál na organizovanie ďalších podujatí SZB.
SZB zabezpečil čísla pod vzduchovkové terče tak, aby boli rovnaké na všetkých podujatiach
a boli súčasťou terčov. Zabezpečil úpravu vzduchovkových terčov odstránením držiakov, ktoré
sa nepoužívajú na dosky pod terčmi. Vyrobili sa jednotné držiaky na dosky, ktoré sa zavesia
pred terče a sú tak isto ako čísla súčasťou vzduchovkových terčov.
12. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- upravená strelecká rampa sa osvedčila.
- zapožičané stojany sa osvedčili a odporúčam uvažovať o výrobe svojich stojanov na zbrane
podľa vzoru z NBC, nakoľko predpokladám že budú aj naďalej organizovať podujatia SZB.
- Štatistika:
11.06.2016
Prihlásení
Štartujúci

95
95

12.06.2016
Prihlásení
Štartujúci

97
95

Názov podujatia :

I. kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone dorast a dospelí
II. kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone žiaci
Dátum a miesto konania: 25. – 26. 06. 2016, Revúca
Usporiadateľ - názov KB: Klub biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca a Mesto Revúca
Technický delegát:
Ondrej Kosztolányi
Technický delegát 2:
Peter Kobela – ospravedlnený a nahradený Imrichom Šarišským
Delegovaní rozhodcovia: Radoslav Leitner, rozh. III – ospravedlnený a nahradený Pavlom
Olbrichtovičom, rozh. III
Ivana Leitnerová, rozh. III – ospravedlnená a nahradená Jánom
Jendrálom, rozh. III
Miroslav Leitner, rozh. III
1. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie-.
a) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál,
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
- strelnica čiastočne podľa pravidiel so 14 streleckými koridormi. Z tohto dôvodu sa pre oba

súťažné dni použil 1 minútový štartový interval v kategóriách dorastu a dospelých. Stojany
na zbrane zapožičané z NBC Osrblie.
2. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Predseda :
Ondrej Kosztolányi –TD
Riaditeľ pretekov Jozef Hirschman
Člen:
Miroslav Leitner – delegovaný rozhodca SZB
Stanislav Baloga – BŠK Prešov
Miloš Berčík – KB Čierny Balog
- schvaľovala výsledky, riešila diskvalifikáciu a prirážky. Schvaľovanie prebiehalo bez problémov,
rozhodnutia boli odhlasované, proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol podaný
žiadny protest, všetci členovia boli prítomní na stretnutiach a pracovali zodpovedne.
- rozhodnutia Súťažnej poroty:
Sobota 25.06.2016
dorast a dospelí
Št.č. 1 – prirážka 2 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.5.c)
Št.č. 24, 55 a 57 – prirážka 6 min. za 3 x nevystrelený náboj, podľa 11.3.5.c)
Št.č. 43 a 45 – prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.5.a)
Št.č. 56 – diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.6.t)
žiaci
Št.č. 8, 48, 25, 32, 57 a 66 – prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 43 a 89 – prirážka 2 min. za neodbehnuté 2x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 3 – prirážka 5 min. za neodbehnuté 5x TK, podľa 11.3.4.c)
Nedeľa 26.06.2016
dorast a dospelí
Št.č. 15 – diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.6.t)
Št.č. 24 – diskvalifikácia za nedodržanie poradia strelieb, podľa 11.3.6.u)
žiaci
Št.č. 37 – prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.4.d)
Št.č. 99 – diskvalifikácia za vystrelenie viac ako 5 nábojov, podľa 11.3.6.q)
4. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet
klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
- z 25 domácich a 5 zahraničných zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 14 zástupcov KB.
5. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov - Pracovali svedomite.
Predseda organizačného výboru: Libor Mladší
Riaditeľ pretekov: Jozef Hirschman
Hlavný rozhodca: Jozef Filip
Ekonómka pretekov: Jana Mladšia
Veliteľ strelnice: Dušan Chrapán
Veliteľ tratí: Milan Chrapán
6. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
- postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov ktorí odviedli dobrú prácu.
- delegovaní rozhodcovia boli zaradení na pracovné posty: Pavol Olbrychtovič – štart,
Ján Jendrál – strelnica, Miroslav Leitner – strelnica.

7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí,
sponzorov, masmédií, propagácia podujatia apod.)
- panovala výborná atmosféra a usporiadateľ pripravil dôstojné oceňovanie súťažiacich.
8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
- preteky prebiehali po oba súťažné dni plynule a bez problémov. Kluby TU Zvolen, MŠK
Brezno a ŠKP Banská Bystrica zaplatili dvojnásobné štartovné z dôvodu podania prihlášky po
stanovenom termíne.
V Revúcej sa vytvoril dobrý kolektív a má potenciál na organizovanie ďalších podujatí SZB.
Touto cestou im ešte raz ďakujem za zorganizovanie podujatia.
15. NÁVRHY A ODPORÚČANIA TD
- zapožičané stojany sa osvedčili a odporúčam uvažovať o výrobe svojich stojanov na zbrane
podľa vzoru z NBC, nakoľko predpokladám že budú aj naďalej organizovať podujatia SZB.
- pouvažovať o osadení číslovania nad malokalibrovými terčmi nakoľko bol výskyt krížnej
streľby v stoji a tak isto číslovanie koridorov čo sa týka veľkosti (Pravidlá Biatlonu 3.4.5).
- dodržiavať poradie kategórii na štarte aj s časovými intervalmi, ktorý sa osvedčil.
- predĺžiť čas nástrelu o 15 min. z dôvodu nízkeho počtu streleckých stavov a veľkého počtu
pretekárov, aby sa predišlo pri nástrele k stresujúcim situáciám a uľahčilo prácu trénerom ako
aj organizátorovi.
- nakoľko sa v Revúcej vytvoril kolektív činovníkov biatlonu, ktorých práca baví navrhujem im
usporiadať v zimnej sezóne 2016-2017 kolo v NBC Osrblie. Myslím si, že by túto úlohu zvládli.
Štatistika:
25.06.2016
- Dorast a dospelí
Prihlásení
88
Štartujúci
79
26.06.2016
- Dorast a dospelí
Prihlásení 79
Štartujúci
69

- Žiaci
Prihlásení
Štartujúci

97
101

- Žiaci
Prihlásení
Štartujúci

101
94

Názov podujatia :

II. Kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone dorast a dospelí
Majstrovstvá Slovenska v biatlone na kolieskových lyžiach – Juniori
a seniori A
Dátum a miesto konania: 23. – 24. 07. 2016, NBC Osrblie
Usporiadateľ - názov KB: Slovenský zväz biatlonu
Technický delegát:
Radovan Šimočko
Technický delegát 2:
Klementína Štricová (strelnica)
Delegovaní rozhodcovia: Peter Regúly st. (strelnica)
Michaela Luptovská (štart)
Soňa Kosztolányiová ml. (kancelária pretekov a cieľ)
1. PREZENTÁCIA (prihlášky, čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
- pri prihláškach sa vyskytol problém s postaršením dorastencov do juniorov – kvôli štartu
na kolieskových lyžiach – vyriešene v dostatočnom čase pred konaním pretekov, čas
08:00 – 09:30, miesto v kancelárii pretekov, priebeh bez nedostatkov.
2.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečeniea) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
- vhodne situovaný/ nutné presúvať cieľ kolieskových lyží na cieľ krosu, chýbali koridory na

štart stíhacích pretekov, rozhodcovia pracovali spoľahlivo, časomeračská skupina
SAJMON, meranie bolo zálohované ruč. meraním, štart stíhacích pretekov
zabezpečený elektronickou nahrávkou (pre prípad protestov)
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
- trate po existujúcej kolieskovej dráhe, krosové trate nekolidovali s kolieskovou dráhou,
nebezpečné úseky prehľadne označené/ resp. preznačené medzi jednotlivými pretekmi.
Počet kontrol bol dostatočný .
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál,
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
- strelnica podľa pravidiel s 30 streleckými koridormi/ využívaných len 20 str. stavov – bez
štatistiky HORA2000. Stojany na zbrane podľa pravidiel.
3. ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
- elektronicky, vyhotovené včas, s nesprávnymi počtami strelieb na nedeľné stíhacie preteky
v kategóriách, kde sa menili pravidlá a dostatočnom množstve.
4. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych
výsledkov, aj formálna (uvedenie všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
- Výpočet bodov stíhacích pretekov s pevným časovým intervalom odsúhlasený po
prediskutovaní s predsedom ŠTK v pondelok po pretekoch.
5. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Predseda :
Radovan Šimočko TD
Riaditeľ pretekov : Ondrej Kosztolányi
Člen
: Klementína Štricová – delegovaný rozhodca SZB
Pavel Kobela – ŠKP BB
Michal Mojžiš – KB Valaská-Osrblie
- schvaľovala výsledky, riešila diskvalifikáciu a prirážky, schvaľovanie prebiehalo bez problémov,
rozhodnutia boli odhlasované, proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol podaný
žiadny protest, všetci členovia boli prítomní na stretnutiach a pracovali zodpovedne.
-

rozhodnutia Súťažnej poroty:
Sobota 23.07.2016
Juniori a seniori A - bez diskvalifikácii a prirážok
dorast a dospelí
Št.č. 23 - diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.6.t)
-

Zhodenie pušky zo stojanu pretekárke so št.č. 33

Nedeľa 26.06.2016
Juniori a seniori A - bez diskvalifikácii a prirážok
dorast a dospelí
Št.č. 17 - prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.5.a)
6. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet
klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
- zo 17 domácich a 2 zahraničných zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 12 zástupcov
domácich KB.
7. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov
Predseda organizačného výboru: Tomáš Fusko
Riaditeľ pretekov: Ondrej Kosztolányi
Hlavný rozhodca: Miroslav Leitner
Ekonómka pretekov: Michaela Štefániková

Veliteľ strelnice: Ján Jendrál
Bez problémov – dobrá komunikácia
8. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
- postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov ktorí odviedli dobrú prácu.
- delegovaní rozhodcovia boli zaradení na pracovné posty: Peter Regúly st. (strelnica); Michaela
Luptovská (štart); Soňa Kosztolányiová ml. (kancelária pretekov a cieľ)
9. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí,
sponzorov, masmédií, propagácia podujatia apod.)
- nízka účasť pretekárov – bez reprezentantov hlavne na M SR na kolieskových lyžiach =
bez záujmu a účasti médií, na M SR v 4 kategóriách účasť 10 domácich pretekárov!
Poznačené dovolenkovým termínom a neochote reprezentačných trénerov zúčastniť sa na
pretekoch.
10. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
- preteky prebiehali po oba súťažné dni plynule a bez problémov. Pre budúce organizovanie
pretekov na kolieskových lyžiach je potrebné zladiť termíny, aby sa zúčastnili reprezentanti.
11. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- ak sa nebude renovovať koliesková dráha – je nutné farebným sprejom označiť diery, seky
v asfalte a štartovú a cieľovú čiaru a koridory pre stíhacie preteky.
- kontrola kolieskových lyží – v zlom stave/ nebola možnosť prehodiť viazanie, počet
nepostačuje – kategórie by museli štartovať samostatne.
- ak budú štartovať kategórie dorastu – uvažovať nad streľbou stojmo z dosiek.
- pripraviť stojan do cieľa – pre uloženie zbraní po dobehnutí do cieľa
- Štatistika:
23.07.2016
Juniori a seniori A
Prihlásení
13
12
Štartujúci
Dorast a dospelí
Prihlásení 52
Štartujúci 48

24.07.2016
Juniori a seniori A
Prihlásení
12
Štartujúci
12
Dorast a dospelí
Prihlásení
42
Štartujúci
40

Názov podujatia:

III.kolo Viessmann pohár v letnom biatlone
Majstrovstvá SR v letnom biatlone v pretekoch s hromadným štartom
Dátum a miesto konania: 3.-4.9.2016, Predajná
Usporiadateľ - názov KB: Predajná
Technický delegát:
Robert Amtmann rozhodca, III.triedy
Technický delegát 2:
Mirko Oberhauser, rozhodca III.triedy
Delegovaní rozhodcovia: Miroslav Mesík, rozhodca III.triedy
Pavel Blahušiak, rozhodca III.triedy
Darina Blahušiaková,rozhodca III.triedy
1. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
- Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) delegovaný rozhodca
Miroslav Mesík,
priestor štartu a cieľa upravený, drobné nedostatky odstránené po konzultácii s riaditeľom
pretekov

- Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory,
priestory pre trénerov, stojany na zbrane) delegovaný rozhodca Pavel Blahušiak,
kvalitne pripravená v súlade s pravidlami SZB
- Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) delegovaný rozhodca
Darina Blahušiaková
umiestnené v rámci možností areálu dobre vyznačené, dve nezávislé kontroly
2. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov – diskvalifikácie)pracovala v zložení:
Predseda :
Robert Amtmann TD
Riaditeľ pretekov : Marian Kazár
Člen
Miroslav Mesík –delegovaný rozhodca SZB
Miloš Berčík-KB Č. Balog
Štefan Baloga-BŠK Prešov
Členovia SP sa schádzali pravidelne.
Rozhodnutia SP
Rýchlostné preteky 3.9.2016
D+D:št.č.7-prir.4.min.za neodbehnuté TK podľa11.3.5.a
št.č.49-diskvalifikácia podľa 11.3.6.j
št.č.81-diskvalifikácia podľa 11.3.6.l
Žiaci:št.č.20-diskv.podľa 11.3.6.j
št.č.48-diskv.podľa 11.3.6.j
št.č.84-prir.3.min.neodbehnuté 3x TK podľa 11.3.4.c
št.č.52,57,67 a 103 prir.1.min. za neodbehnuté TK podľa 11.3.4.c
M SR v LB –preteky s hromadným štartom 4.9.2016
D+D:št.č.48-prir.4 min.za neodbehnuté 2xTK podľa11.3.5.a
št.č.10-časové vyrovnanie na strelnici -18.6 sek.podľa 8.9
Žiaci:št.č.31,54,58,71 a 94 prir.1.min.za neodbehnuté TK podľa 11.3.4.c
št.č.72 a 89 prir.2min.za neodbehnuté 2x TK podľa11.3.4.c
Riešil sa jeden protest, ktorý bol uznaný a vyriešený časovým vyrovnaním.
3. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
z prihlásených 30 klubov sa zúčastnilo 17 vedúcich výprav
4. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru:
veľmi dobrá spolupráca, ústretovosť a ochota
5. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
rozhodcovia pracovali na svojich postoch odborne a spoľahlivo
6. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí,
sponzorov, masmédií, propagácia podujatia apod.)
Primeraná – Vyhlasovanie výsledkov bolo na slušnej úrovni.
Ceny odovzdávali:-Igor Luptovský-člen prezídia SZB
Ondrej Kosztolányi st.- člen prezídia SZB a hlavný rozhodca
Peter Kazár-predseda org.výboru
7. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Atmosféra bola veľmi dobrá a priateľská. V peknom počasí sa organizátorom podarilo
pripraviť veľmi dobré preteky. Organizátorom, rozhodcom, fy Sajmon ako aj technickým .
pracovníkom týmto ďakujem.

8. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- opraviť malokalibrové terče - sú dosť opotrebované
- zabezpečiť viac rozhodcov
Názov podujatia:
Majstrovstvá SR v letnom biatlone
Dátum a miesto konania: 24. - 25.9.2016, Vyhne
Usporiadateľ - názov KB: Vyhne
Technický delegát: Olina Hanesová, ospravedlnená nahradená Imrichom Šarišským
Technický delegát 2: Imrich Šarišský
Delegovaní rozhodcovia: Jozef Matiaško, Božena Polašeková, Nadežda Šovčíková
1. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
podľa propozícií, FAN KLUB BB bol prezentovaný neskôr
2. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál,
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
v poriadku, v prvý deň počas nástrelu D+D bol odrazený náboj na palebnú čiaru stav č.12-13
3. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Predseda :
Imrich Šarišský TD
Riaditeľ pretekov : Igor Luptovský
Člen :
Jozef Matiaško, delegovaný rozhodca SZB
Miloš Berčík, KB Čierny Balog
Miroslav Danove, KB Valaská-Osrblie
Rozhodnutia Súťažnej poroty .
- štartovné čísla: 47, 58, 65, 78, 105 prirážka 1 minúta za neodbehnuté trestné kolo,
podľa 11.3.4.c
- štartovné číslo 20 prirážka 1 minúta za nesprávne vyberanie a vkladanie zbrane do
stojana podľa 11.3.4.b
- štartovné číslo 88 napomenutie súťažnou porotou za nesprávne oblečenie podľa
11.3.7
- štartovné číslo 77 diskvalifikácia za použitie výstroja, ktoré nie je v súlade SZB
podľa 11.3.6.e
- štartovné číslo 1 diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate podľa 11.3.6.j
4. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
účasť klubov 100% okrem FAN KLUB BB
5. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
zmena TD 1 Imrich Šarišský
6. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
počet rozhodcov bol dostatočný pracovali spoľahlivo a bez problémov
7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov,
masmédií, propagácia podujatia apod.)
na dobrej úrovni

8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
preteky boli technicky aj organizačne zvládnuté na veľmi dobrej úrovni
9. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
navrhujem upraviť v letnej sezóne namiesto trička s krátkym rukávom – tielko bez rukávov

Záver
Všetky podujatia Slovenského zväzu biatlonu v letnej sezóne 2016 sa uskutočnili na dobrej úrovni, bez
väčších technických, či organizačných problémov, a ako konštatovali technickí delegáti, v priateľskej
atmosfére. Sklamaním pre organizátorov je nezáujem reprezentačných družstiev o účasť na premiérových
Majstrovstvách SR v biatlone na kolieskových lyžiach. Desať pretekárov v štyroch kategóriách je hanbou.
Na druhej strane je možné pozitívne hodnotiť účasť reprezentantov (mužov aj žien) na III. kole v Predajnej
a mužskej reprezentácie na M SR.
Stále pretrváva nezáujem klubov o porady vedúcich výprav, výnimkou sú preteky v Prešove a Vyhniach.
Odporúčania z letnej sezóny 2016 :
ŠTK SZB pre ďalšie podujatia odporúča :
a) Predĺžiť trvanie nástrelu pri podujatiach usporadúvaných v Revúcej o 15 minút
b) Striktne dodržiavať bod 4.3.5 Pravidiel biatlonu . TD bude informovať štartéra o znení tohto bodu,
pretekári, ktorých oblečenie nezodpovedá tomuto bodu nebudú pustení na štart
c) Dohliadať na zabezpečenie prezentácie žiakov rámci času určenom na prezentáciu,
sankcionovať tých, ktorí čas prezentácie nedodržia
d) Zabezpečiť opravu malokalibrových terčov v Predajnej
e) TD venovať väčšiu pozornosť kontrole kvality terčov
f) Novej ŚTK venovať zvýšenú pozornosť organizovaniu a technickému zabezpečeniu M SR v
biatlone na kolieskových lyžiach.
V Osrblí, 1.10.2016

SMERNICA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU PRE SYSTÉM ZIMNÝCH SÚŤAŽÍ
2016/2017
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém zimných súťaží v biatlone pre sezónu 2016/2017,
podľa Pravidiel biatlonu, platných od 1.11.2003, II. vydanie z roku 2009.

I.

VIESSMANN POHÁR V BIATLONE

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
I. kolo dorast, dospelí okrem MiA, ŽyA
II. kolo dorast, dospelí
I. kolo žiaci
III. kolo dorast, dospelí
II. kolo žiaci
III. kolo žiaci

28.-29.12.2016
14.-15.01.2017
21.-22.01.2017
11.02.2017
11.-12.2.2017
04.03.2017

2.

OBSAH PRETEKOV

3.

PRIHLÁŠKY

4.

ÚČASŤ NA PRETEKOCH

5.

DOKLADY K PREZENTÁCII

6.

ŠTARTOVNÉ

7.

PROTESTY

II.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

RP
RP
RP
RP
RP
RP

SP
HP
VP
VP
-

Osrblie
Osrblie
?
Osrblie
Osrblie
Osrblie

Pretekári musia prejsť na lyžiach celú určenú vzdialenosť pretekárskych tratí v správnom poradí okruhov, smere
a požadovaný počet kôl podľa ich označenia. Všetky lyžiarske techniky sú povolené. Na jednotlivých podujatiach
sa uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode I.1 týchto Smerníc.
Pravidlá biatlonu, čl.1.6.
Klub je povinný poslať prihlášku emailom na predpísanom formulári do 3 dní pred žrebovaním a do 15:00 v deň
žrebovania potvrdiť menovitú prihlášku. Prihláška emailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie: prihlasky@biathlon.sk
E-mail a telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: prihlasky@biathlon.sk, telefón organizátora zverejnený v
propozíciách.
Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu.
Členský preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB, bude požadovaný od pretekára ak nie je uvedený v
Súpiske SZB. Súpiska SZB bude pravidelne aktualizovaná.
U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.
Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1,50 € od žiaka a 3,00 € od
ostatných.
Poplatok za podanie protestu je 5,00 €. (v nadväznosti na čl. 10.1 Pravidiel biatlonu)

1. TERMÍN A MIESTO PODUJATIA
M-SR MiA, ŽyA
M-SR dorast, dospelí
M-SR žiaci
M-SR dorast, dospelí
M-SR žiaci

28.-29.12.2016
12.02.2017
25.-26.02.2017
04.-05.03.2017
05.03.2017

RP
RP
RP
-

SP
VP
VP
PsHŠ
PsHŠ

Osrblie
Osrblie
?
Osrblie
Osrblie

2.

OBSAH PRETEKOV

3.

PRIHLÁŠKY

4.

ÚČASŤ V PRETEKOCH

5.

DOKLADY PRETEKÁROV

6.

ŠTARTOVNÉ

7.

PROTESTY

8.

TITULY

III.

MAJSTROVSTVÁ KRAJOV V BIATLONE

IV.

KONTROLNÉ PRETEKY REPREZENTANTOV

V.

USTANOVENIE O REKLAME

VI.

POSTARŠENIA - VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

V rámci M SR sa uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode II.1 týchto Smerníc.
Tak ako v bode I.3 týchto Smerníc.
Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov
SZB, ktorí sú držiteľmi platnej VT, sú členmi reprezentačného družstva a boli klasifikovaní minimálne
v jedných pretekoch SlP v aktuálnej sezóne.
Ako v bode I.5 týchto Smerníc.
Ako v bode I.6 týchto Smerníc.
Tak ako v bode I.7 týchto Smerníc.
Titul MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BIATLONE získa víťaz kategórie vo všetkých individuálnych
pretekoch, podľa čl. 2.2.1, resp. 2.2.3 na Majstrovstvách SR s medzinárodnou účasťou, podľa prílohy
Pravidiel biatlonu č. 4 - Súťažný poriadok.
Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v biatlone v sezóne 2016/2017 podľa čl. 4,
prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok. Pre usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča
január a február 2017. Majstrovstvá kraja sa uskutočnia ako otvorené jednodňové preteky, s
možnosťou udeľovania II.VT a titulu Majster kraja, pri dodržaní Pravidiel biatlonu, ustanovení týchto
Smerníc a pri včasnom schválení Propozícií Športovo-technickou komisiou. Organizátorom sa
odporúča usporiadať rýchlostné preteky.
Kontrolné preteky reprezentantov organizuje TMK, ktorá určuje, obsah, termíny a bodovanie
pretekov. Účasť športovcov na kontrolných pretekoch je podmienená pozvánkou. Termíny
kontrolných pretekov reprezentantov určuje TMK.
Pretekári všetkých kategórií sú povinní mať na predpažbí očistený priestor v dĺžke 12 cm od spúšte,
smerom k ústiu hlavne na oboch stranách zbrane pre nalepenie sponzorskej nálepky. Pretekár
zodpovedá za to, že bude mať na svojej zbrani nalepenú sponzorskú nálepku. V prípade, že nálepku
nebude mať nalepenú, nebude mu povolený štart.
V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie, môžu byť pretekári zaradení
do vyššej vekovej kategórie, podľa čl. 1.3.4 Pravidiel biatlonu. Postup podľa čl. 7.3, prílohy č.4
Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok. Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej
vekovej kategórii berie na základe žiadosti ŠTK SZB na vedomie.

VII.

SYSTÉM AKREDITÁCIE

VIII.

PRESTUPOVÝ PORIADOK

IX.

UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY

X.

UPOZORNENIE ŠTK

S cieľom zabezpečiť bezproblémový priebeh pretekov a ochranu a komfort pretekárov je potrebné
obmedziť počet osôb pohybujúcich sa v priestoroch pretekov. Z tohto dôvodu budú mať tréneri
a členovia klubu potrební pre starostlivosť o pretekárov AKREDITAČNÉ KARTY. Len s akreditačnou
kartou bude povolený vstup do vyhradených priestorov pretekov. Vyhradenými priestormi sú
priestor štartu a cieľa, strelnica a ostatné priestory pretekov, mimo priestorov, na ktoré sa vzťahuje
zákaz.
Akreditačné karty si zástupca klubu vyzdvihne pri prezentácii na príslušné podujatie, pričom za každú
vydanú akreditačnú kartu zaplatí zálohu 5 €. Po skončení pretekov a vrátení akreditácie bude záloha
vrátená. V prípade, že klub akreditačné karty nevráti, záloha prepadne v prospech usporiadateľa
pretekov.
Počty akreditačných kariet pre jednotlivé kluby sú stanovené na základe počtu prezentovaných
pretekárov nasledovne: 1 pretekár 2 karty, 2 až 4 pretekári 3 karty, 5 až 9 pretekárov 4 karty, 10 a
viac pretekárov 5 kariet.
Článok 1.4, príloha č. 2 Pravidiel biatlonu. O prestup možno požiadať 10 dní pred prvými pretekmi v
sezóne do 19.12.2016.
P SZB na svojom zasadnutí 9.4.2016 schválilo úpravu pravidiel, tak, ako je uvedená v prílohe tejto
smernice a na webovej stránke www.biathlon.sk v sekcii AKTUALITY.
Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke
www.biathlon.sk v sekcii PRAVIDLÁ.
a) Smernica SZB č. 1/2014 evidencie napomenutí. Cieľom smernice je sprehľadnenie a
dokumentácia porušení pravidiel účastníkov pretekov Slovenských pohárov a Majstrovských
súťaží organizovaných SZB. Smernica vytvára nástroje pre Technických delegátov, Súťažnú porotu
a ŠTK lepšie reagovať na opakujúce sa prehrešky voči Pravidlám biatlonu SZB. Smernica je
zverejnená na našej webovej stránke www.biathlon.sk v sekcii SMERNICE.
b) čl. 7.1.4 PREDBIEHANIE A UVOĽNENIE TRATE
Pretekár, ktorý je na trestnom kole alebo z neho odchádza, má prednosť pred pretekárom, ktorý
vchádza do trestného kola.
c) ŠTK upozorňuje pretekárov na povinnosť odstrániť označenie z predošlého značenia zbrane.
d) ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po športovisku podľa článku 8.5.1.1
Pravidiel biatlonu.
e) Pri oficiálnom tréningu a nástrele podľa článku 8.5.1.2 Pravidiel biatlonu manipulácia so zbraňou
(napr. dobíjanie zásobníkov, manipulácia s mieridlami a pod.) musí prebiehať pri vybratom
zásobníku a otvorenom závere.
f) čl. 8.5.2 NABÍJANIE A VYBÍJANIE
Pretekárom je zakázané otvoriť záver alebo vybrať zásobník z pažby a zásobníkovej šachty v čase,
keď pretekár nezaujal streleckú polohu na streleckom stanovišti.
g) Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane mimo vyhradeného priestoru športoviska podľa článku
8.5.3 Pravidiel biatlonu.
h) Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne skontrolovať a
označiť číslom každého pretekára.
i) Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi všetky nepoužité náboje zo zásobníkov aj
z pažby a odovzdá ich pretekárovi.

j)

ŠTK pripomína povinnosť uvedenú v článku 1.7.4.3 Pravidiel biatlonu „Mená pretekárov, ktorí sa
kvalifikovali, ale nebudú štartovať v pretekoch s hromadným štartom, budú oznámené v
kancelárii pretekov čo najskôr ako je to možné, najneskôr však jednu hodinu pred štartom.“
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá zodpovedný zástupca klubu.
k) ŠTK upozorňuje na povinnosť uvedenú v článku 1.9.2.2 Pravidiel biatlonu „V priestore 100 m pred
a 100 m za strelnicou, v priestore trestného kola, na všetkých častiach tratí vedúcich cez štadión,
v odovzdávacom území a posledných 100 m pred cieľom je bežanie vedľa pretekára zakázané.“ a
v článku 1.9.2.3 Pravidiel biatlonu „Zdržiavať sa na všetkých častiach tratí prechádzajúcich cez
štadión je zakázané. Na štadióne je možné státie len vo vyhradených priestoroch štadióna
(priestor štartu, cieľa a strelnice).“
Schválené ŠTK, 1.10.2016

Schválené P SZB, 23.10.2016

SMERNICA
PRE UDEĽOVANIE TRÉNERSKYCH LICENCIÍ SZB
Úvod
Na základe zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR
č. 110/2016 o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe a o jednotnom
vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky stanovuje Slovenský zväz biatlonu
zásady zabezpečovania školení, doškoľovaní trénerov biatlonu a udeľovanie trénerských licencií.

1. Všeobecné ustanovenie
Slovenský zväz biatlonu (ďalej len SZB) v spolupráci s ďalšími vzdelávajúcimi inštitúciami - Fakultou
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultou humanitných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakultou športu Prešovskej univerzity a Pedagogickej
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ďalej len FTVŠ UK, FHV UMB, FŠ PU a PF UKF) zabezpečuje
vzdelávanie trénerov biatlonu ako službu svojím členským klubom a jednotlivcom, ktorým tak
umožňuje získať odbornú spôsobilosť na vedenie tréningového procesu v biatlone. Za úroveň
a rozsah školenia a doškoľovania zodpovedá vzdelávacie zariadenie, ktorému Ministerstvo školstva
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) vydalo potvrdenie o akreditácii.

2. Kvalifikačné stupne odbornej spôsobilosti
Podmienkou trénerskej činnosti v biatlone je získanie dokladu o odbornej spôsobilosti – diplomu
(osvedčenie resp. vysvedčenie), ktoré pre I. až III. kvalifikačný stupeň vydáva akreditované
vzdelávacie zariadenie (MŠVVaŠ SR) a pre IV. až V. kvalifikačný stupeň akreditovaná vysoká škola.
Doklad o odbornej spôsobilosti trénera biatlonu má neobmedzenú platnosť a je majetkom trénera.
Slovenský zväz biatlonu na základe predloženého dokladu o odbornej spôsobilosti (diplomu), po
splnení ďalších podmienok (čl. 5 tejto smernice) vydáva žiadateľovi oprávnenie na výkon trénerskej
činnosti – trénerskú licenciu a trénerský preukaz. Všetky trénerské licencie a preukazy majú
obmedzenú dobu platnosti a sú majetkom SZB.

Podľa stupňa vzdelania sa udeľujú nasledovné trénerské licencie:
Trénerská licencia I. kvalifikačného stupňa. Je to najnižší kvalifikačný stupeň.
Trénerská licencia II. kvalifikačného stupňa. (tréner biatlonu III. triedy - podľa starého značenia)
má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie
alebo vysokoškolské vzdelanie
Trénerská licencia III. kvalifikačného stupňa. (tréner biatlonu II. triedy - podľa starého značenia
alebo tréner biatlonu I. triedy ak nezískal vzdelanie v rámci štúdia učiteľstva telesnej výchovy)
Vyžaduje sa úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej jednoročnou praxou od
získania odbornej spôsobilosti trénerskej licencie II. kvalifikačného stupňa.
Trénerská licencia IV. kvalifikačného stupňa. (tréner biatlonu I. triedy - podľa starého značenia ak
získal vzdelanie v rámci štúdia učiteľstva telesnej výchovy)

Tréner, ktorý má úplné vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore telesná výchova
a šport alebo skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.
Vyžaduje sa najmenej jednoročná prax od získania odbornej spôsobilosti trénerskej licencie
III. kvalifikačného stupňa.
Trénerská licencia V. kvalifikačného stupňa. Diplomovaný tréner, ktorý má úplné vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa (Mgr.) v študijnom odbore šport, v študijnom programe trénerstvo so
špecializáciou biatlon. Vyžaduje sa najmenej jednoročná prax od získania odbornej spôsobilosti
trénerskej licencie IV. kvalifikačného stupňa.

3. Kvalifikačné predpoklady pre vedenie reprezentačných družstiev a UTM
Pre reprezentačné družstvá a družstvá zriadené na zabezpečenie prípravy športovo-talentovanej
mládeže v SZB sú požadované nasledovné kvalifikačné predpoklady v oblasti trénerských licencií:

Tréner biatlonu - V. kvalifikačný stupeň:
-

má vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport
má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu
umožňujú riadiť, plánovať a organizovať športovú prípravu na najvyššej úrovni

Tréner biatlonu - IV. kvalifikačný stupeň:
-

-

má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo skúšku za
príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport
má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu
umožňujú viesť športovú prípravu v profesionálnom športe, ako aj viesť športovca alebo tím
v súťaži
vyžaduje sa pri seniorských reprezentačných družstvách SR
vyžaduje sa pri juniorských reprezentačných družstvách (môže byť aj tréner aktuálne
zaradený na štúdium pre získanie Tréner biatlonu IV. kvalifikačného stupňa)
vyžaduje sa pre šéftrénera (ZCPM)

Tréner biatlonu - III. kvalifikačný stupeň:
-

-

má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu
umožňujú viesť športovú prípravu talentovaného športovca a športovú prípravu vrcholového
športovca
vyžaduje sa pre trénera Centra olympijskej prípravy (COP) a trénera Centra talentovanej
mládeže (CTM)

Tréner biatlonu - II. kvalifikačný stupeň:
-

má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu
umožňujú viesť športovú prípravu mládeže a športovú prípravu v športe pre všetkých
vyžaduje sa pre trénerov v ostatných útvaroch talentovanej mládeže (UTM)

Tréner biatlonu - I. kvalifikačný stupeň:
-

má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
má zodpovedajúce teoretické poznatky, základné praktické skúsenosti a trénerské zručnosti,
ktoré mu umožňujú asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni športu pre všetkých

Výnimka zo vzdelania:
Reprezentantom SR v biatlone pôsobiacim v najvyšších súťažiach dospelých, ktorí sa pravidelne
zúčastňovali MS v biatlone, môže P-SZB po ukončení aktívnej činnosti na základe žiadosti udeliť
výnimku zo vzdelania a na návrh TMK povoliť výkon trénera biatlonu v požadovanej licencii.
Podmienkou je, aby žiadateľ v priebehu sezóny, v ktorej mu výnimka bola udelená, nastúpil na
školenie trénerov biatlonu III. kvalifikačného stupňa. Pokiaľ žiadateľ o výnimku zo vzdelania už
vlastní trénerskú licenciu III. kvalifikačného stupňa, udelenie takejto výnimky je podmienené
zahájením štúdia trénerov biatlonu IV. resp. V. kvalifikačného stupňa (Bc., Mgr.). Prípadne ďalšie
výnimky povoľuje P-SZB na základe odporučenia TMK.
Bez požadovanej licencie sa trénerská činnosť nepovoľuje.

4. Podmienky na získanie kvalifikácie trénera
Na školenie trénera biatlonu pre I. kvalifikačný stupeň sa môže prihlásiť každý, kto:
- dovŕšil vek 18 rokov
- má ukončené minimálne stredoškolské odborné vzdelanie bez maturity,
- prakticky ovláda základy lyžovania
- písomne požiada a spĺňa všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok,
prihláška atď.)
Na školenie trénera biatlonu pre II. kvalifikačný stupeň sa môže prihlásiť každý, kto:
- má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie
- má absolvované školenie pre I. kvalifikačný stupeň
- má platnú licenciu
- absolvoval minimálne 1 rok trénerskej praxi od získania I. kvalifikačného stupňa
- písomne požiada a splní všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok,
prihláška, atď.)
Na školenie trénera biatlonu pre III. kvalifikačný stupeň sa môže prihlásiť každý, kto:
- má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturita - kópia overená notárom)
- má absolvované školenie pre II. kvalifikačný stupeň
- má platnú licenciu
- absolvoval minimálne 1 rok trénerskej praxi od získania II. kvalifikačného stupňa
- písomne požiada a splní všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok,
prihláška, atď.)
- v prípade, že žiadateľ bol reprezentantom SR v biatlone pôsobiacim v najvyšších súťažiach
dospelých, ktorý sa pravidelne zúčastňoval MS v biatlone, môže byť prijatý bez absolvovania
I. a II. stupňa, pričom sa od neho nevyžaduje žiadna prax.
Na školenie trénera biatlonu pre IV. kvalifikačný stupeň je potrebné:

-

mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturita – kópia overená notárom)
úspešne absolvovať prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program vzdelania v rámci
štúdia učiteľstva telesnej výchovy
predložiť doklad o najmenej 2 ročnom trénerskom pôsobení s licenciou III. kvalifikačného
stupňa

Na školenie trénera biatlonu pre V. kvalifikačný stupeň je potrebné:
- musí úspešne ukončiť I. stupeň vysokoškolského vzdelania v rámci štúdia učiteľstva telesnej
výchovy
- je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program
v študijnom odbore šport, v študijnom programe trénerstvo so špecializáciou biatlon.
- splnenie podmienok prijímacieho pokračovania

5. Udeľovanie licencií a doba platnosti
Získaná kvalifikácia trénera biatlonu má nasledujúcu dobu platnosti:
a) udelená kvalifikácia trénera biatlonu IV.-V. kvalifikačného stupňa za predpokladu aktívnej
činnosti má platnosť t r v a l ú
b) udelená kvalifikácia trénera biatlonu I.-III. kvalifikačného stupňa má platnosť 5 rokov.
Predĺženie platnosti udelenej kvalifikácie je podmienené absolvovaním doškoľovania,
účasťou na seminároch a aktívnou činnosťou trénera
Postup žiadateľa o udelenie licencie trénera biatlonu:
Žiadosti o udelenie licencie trénera predkladajú žiadatelia na Sekretariát SZB.
Pre udelenie licencie trénera musí tréner:
a) predložiť žiadosť
b) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní
- vysoká škola: kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej resp.
diplomovej práce (kópia prvej strany, abstrakt, závery práce)
- školenie SZB: predložiť kópiu osvedčenia
- absolventi športových škôl: kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej
príslušnosti, v prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke.
c) predložiť potvrdenie o trénerskej praxi
d) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm
Postup žiadateľa o obnovenie licencie trénera biatlonu:
Žiadosti o obnovenie licencie trénera predkladajú žiadatelia na Sekretariát SZB.
Pre obnovenie licencie trénera musí tréner:
a) predložiť žiadosť
b) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní
- vysoká škola (kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej resp.
diplomovej práce, kópia prvej strany, abstrakt, závery práce)
- školenie SZB (predložiť kópiu osvedčenia)
- absolventi športových škôl (kópiu maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej
príslušnosti, v prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke)

c) predložiť potvrdenie o trénerskej praxi
d) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm
Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:
Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska, kontakty
(číslo telefónu, e-mailová adresa) najvyššie dosiahnuté vzdelanie, jazyková znalosti, trénerská
kariéra (klub, roky pôsobenia).

6. Doškoľovanie
Systém doškoľovania zabezpečuje v systéme prípravy kádrov dopĺňanie a rozširovanie teoretických
i praktických vedomostí. Uskutočňuje sa formou doškolenia a seminármi. Doškolenie sa organizuje
v časovom intervale 5 rokov pre trénerov tej istej kvalifikačnej triedy a je pre jednotlivé kvalifikačné
stupne povinné, okrem základnej kvalifikácie. Je ukončené záverečnými skúškami z jednotlivých
odborností.
Semináre sú spoločné pre všetky kvalifikačné triedy a uskutočňujú sa so zameraním na špecifickú
problematiku odbornosti. Usporadujú sa spravidla každoročne a sú povinné.

7. Odborné semináre
V intervaloch medzi doškoľovaniami budú prebiehať tematicky diferencované odborné semináre
pre mandátnych trénerov (trénerov platených SZB - RD, CTM a ÚTM), ktorých organizáciu a riadenie
garantuje TMK a pri ich zabezpečení spolupracuje s príslušnými vzdelávacími zariadeniami.

8. Materiálne a technické zabezpečenie doškoľovania a odborné semináre
Doškoľovania a odborné semináre na jednotlivé stupne kvalifikácie zabezpečuje finančne SZB na
základe svojho plánu práce na jednotlivé roky. Ich forma a počet závisí od finančných možností
zväzu a financií poskytnutých od MŠ SR na tieto účely. Školenia nie sú pravidelne každoročne
organizované, ale riadia sa potrebami zväzu a záujmom členov o ich absolvovanie tak, aby finančné
náklady na ich uskutočnenie boli využité ekonomicky. Honorovanie prednášok a vedenia seminárov
bude v súlade s platnými smernicami pre túto činnosť.

9. Hodnotová úroveň trénerskej kvalifikácie
Trénerom, ktorí sú držiteľmi starších trénerských kvalifikácií budú vydané preukazy s novou
kvalifikáciou na základe žiadosti podľa platných predpisov.

10. Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa smernica „SMERNICE PRE ŠKOLENIE TRÉNEROV“ schválená P-SZB 10.4.2010.
2. Táto smernica nadobúda platnosť schválením P-SZB 15.9.2016.
Spracoval:

Mgr. Tomáš Fusko
Mgr. Anna Murínová PhD

Prílohy:
1. Osnovy pre školenie trénerov biatlonu.
2. Žiadosť o vydanie trénerskej licencie.

Zápis zo zasadnutia Licenčnej komisie SZB č. 1
Banská Bystrica, 22.9.2016
Začiatok zasadnutia: 16:00
Koniec zasadnutia: 17:00

Program

1. Otvorenie
2. Kontrola textu Smernica pre udeľovanie trénerských licencií SZB
3. Schválenie nových trénerských licencií
Prítomní: T. Fusko, A. Murínová, P. Kobela.

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril T. Fusko.

2. Kontrola textu Smernica pre udeľovanie trénerských licencií SZB
Komisia preverila končené znenie textu Smernica pre udeľovanie trénerských licencií SZB schválenej
P-SZB 15.9.2016. Pri kontrole sa zistilo, že do smernice nebolo zapracovane ustanovenie s Vyhlášky
č. 110/2016 Z.z. MŠVVaŠ SRo § 4 Príbuzným športom sa rozumie šport, ktorý má s iným športom, ktorý je
uznaným športom, obdobné pravidlá súťaže, obdobný systém súťaženia, obdobnú štruktúru športového
výkonu a obdobné používané náradie alebo náčinie.
Podľa uvedeného LK SZB navrhuje doplniť bod 10. Smernice pre udeľovanie trénerských licencií SZB.

Uznesenie č. 1
Licenčná komisia SZB navrhuje doplniť bod 10. Záverečné ustanovenia nasledovne:
1. Pre potreby tejto smernice sa za odborné vzdelanie na udelenie trénerskej licencie I.-IV.
kvalifikačného stupňa považuje aj vzdelanie v príbuznom športe.
2. Za príbuzný šport sa považuje bežecké lyžovanie.
3. Ruší sa smernica „SMERNICE PRE ŠKOLENIE TRÉNEROV“ schválená P-SZB 10.4.2010.
4. Táto smernica nadobúda platnosť schválením P-SZB 15.9.2016.
(jednohlasne)

3. Schválenie nových trénerských licencií
Komisia posúdila stávajúce licencie podľa databázy trénerov SZB a priznala nové licencie.

Uznesenie č. 2
Licenčná komisia SZB priznala nové licencie - Príloha č.1.
Licenčná komisia SZB žiada sekretariát SZB informovať trénerov o nových licenciách, vyžiadať
od trénerov chýbajúce doklady o vzdelaní a vyžiadať od trénerov vrátenie starých licencií.
(jednohlasne)

Zapísal: T. Fusko
Schválili: členovia P SZB

DoHoDAo spor,upnAcr pRr zABnzpninNi Sponrovn,rpnipRAvYNA
srRELNrcrrnAr,rKY i. v $c-l -lsnne
BTATLoNovEJ
uzatvoreni podloa$ 51 zfkonaE.4011964 Zb. Obiianskeho zikonnika
v platnom zneni

Zmluvn6 stranv:

Sidlo:

rio:

Statut6r:

:

Vojensk6Sportov6centrumDUKLA Banski Bystrica
Hutn63,974 04 BanskrlBystrica
00800s20
Mgr. RichardGalovid- riaditellVSC DUKLA Bansk6Bystrica

(dalejlen,,VSC")
a

Sidlo:

reo:
Statut6r:
konat':
Osobaopr6vnen6
(d'alejlen uZivatell)

Slovenskyzt frzbintlonu
Partizinskacesta7I, 974 0l Bansk6Bystrica
35656743
Mgr. Tom65Fusko- prezidentzvdzubiatlonu

il6not< I. Predmet Dohody

l. Predmetom tejto Dohody je spolodn6 vyuZivanie Biatlonovej strelnice na Kr6likoch dlenmi
Vojensk6 Sportov6hocentra Dukla Bansk6 Bystrica a klubov biatlonu zaregistrovanych na
Slovenskom zvdze biatlonu Bansk6 Bystrica, ktor6ho hlavnou rilohou je vychova
talentovanychbiatlonistov pre potreby reprezentadnychdruZstiev Slovenskav biatlone ako aj
doplnenia dlenov druZstievbiatlonu VSC nukla Bansk6 Bystrica v kateg6rii dospelych.
il6not< II. Prrlva a povinnosti VSC

1 . VSC sa zavazuje umoZnit' vstup dlenom SZB Banskd Bystrica zo zodpovednou osobou,
drZitellom platn6ho zbrojn6ho preukazu minim6lne kateg6rie E na Biatlonovf Strelnicu na
Kr6likoch, ktor6 sa nachddza na k.ri. Kr6liky, kaldy pondelok - nedellu 16:00-19:30
avpripadevpripadevolin;ichtermfnovaj kaZdypondelok-nedelluo 8:30-ll:30hod.
2. VSC lUf1,A BB si vyhradzuje prSvo zmery vyt1ivania strelnice v pripade, ked' ju bude
potrebovat' nazabezpedlnietr6ningov6hoprocesuvyludne pre VSC Dukla Banskrl Bystrica.

dHnok III. Prriva a povinnosti
1.
V r6mci vzi$omnej spolupr5ce sri zmluvn6 strany povinn6 vyttiivat hore uvedenri
nehnutellnost'v srilade s Prevddzkovym poriadkom Biatlonovej strelnice Krriliky a vykon6vat' po
ukondeni tr6ningov6ho procesu jej_ :frdrlbu na vlastn6 naklady. V pripade sp6sobenia Skody je
druh6 strana povinn6 ju nahradit'vsc Dukle po jej vydisleni v plnej vfSke.

Clfnok IV. Trvanie ZMLTIVY
1. T6to Dohoda sauzatvira nadobu urditu - od 20.10.2016do 31.12.2018.
2. Pr6vny vztah zalokenytouto Dohodou moZno skondit' pisomnou dohodou zmluvnych striin,
alebo pisomnou vypoved'ou. Zmluvn6 strany sa dohodli, Le ldorikollvek zo str6n m6Ze tuto
zmluvu r,ypovedat' aj bez uvedenia d6vodu, s t1im, Ze rnipoved je ridinn6 dilom jej dorudenia
druhej zmluvnej strane.

itinok

VI. Prechodn6 a zivere[n| ustanovenia.

1 . Zmluvn| strany srihlasia s podmienkami urdenymi v tejto Dohode a zaviin1lu sa ich
re5pektovat'a dodrZiavat. Zmluvn6 strany vyhlasujri, Ze v5etky skutodnosti uveden6 vtejto
Dohode sri ripln6 a pravdiv6 a zfurovei vyhlasujri, Ze osoby podpisujfce tuto Dohodu sri
opr6vnen6na j ej podpisanie.
zmluvn6 stranaobdrZi
sekcie ekonomiky
financovania
akonsolidricie
odboru
po dve vyhotovenia ajeden rovnopis
MO SR.

2 . Tdto Dohoda bola vyhotoven6 v piatich rovnopisoch, zktorychkald|

3. Dohoda nadobridaplatnost'diom jej podpisaniaoboma zmluvnlimi stranamia ridinnost'diom
nasledujfcim po dni zverejnenia.

Z. z.,ktorym sa doplf,azikon
4. Tdto Dohodasapovinnezverejf,ujev sriladeso z. d. 54612010
t,. 4011964 Zb. Obdiansky ziikonnik v zneni neskor5ich predpisov a ktorjm sa menia
a dopifajri nieklor6 zdkony.. Zulastnenl strany srihlasia so zverejnenim Dohody
v Centr6lnomregistri zmluv W SR na internete.

5 . Jednotliv6 ustanovenia tejto Dohody m6Zu byt' menen6, dopliovan6 resp. ru5en6 iba
pfsomnou formou po dohode obidvoch zmluvnych strrln. V5etky zmeny tejto Dohody
uveden6v dodatkoch,budri tvorit'neoddelitetnri sridast'tejto Dohody.

6 . V5etky priva a povinnosti vyplyvajuce ztejto dohody sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obdianskeho zikonnika a d'al5ich v5eobecnezhvaznych predpisov. Pre prfpad, Ze niektor6
z ustanovenf tejto Dohody je alebo sa v budricnosti stane z ak6hokollvek d6vodu neplatnym
alebo neridinnym, v takomto pripade platnost' ostatnych ustanoveni tejto Dohody nie je
dotknut6. Namiesto neplatn6ho alebo neridinn6houstanoveniabude platit' primeran6 riprava,
ktor6 sa v r6mci pripustnosti platn6ho pr6vneho poriadku, do najviac pribliZuje k tomu, do si
strany priuzatvhrani tejto Dohody Lelali.

7 . Zmluvnl strany vyhlasujri, Ze si Dohodu riadne predftali, porozumeli jej a na znak srihlasus
jej obsahomju vlastnorudnepodpisali.

V Banskej Bystrici, dia

.!i.*:=
Mgr. RichardGalovrc
riaditell
VSC DUKLA Bansk6Bystrica

dia
V nanskfl-$Atrici,

rr.?
Mgr. Tom65Fusko
prezident
Slovensk6ho m ant biatlonu

Zápis zo zasadnutia
komisie na spracovanie projektu na získanie A-licencie IBU pre NBC Osrblie
Osrblie, 22.7.2016
Začiatok zasadnutia: 16:00
Koniec zasadnutia: 17:30

Program
1. Otvorenie
2. Koordinácia realizačných prác pri dostavbe NBC.
3. Rôzne
Prítomní: T. Fusko, I. Lehoťan, R. Šimočko
Ospravedlnení: M. Kazár
Prizvaní: M. Štefániková

1. Otvorenie (T. Fusko)

Zasadnutie P SZB otvoril prezident T. Fusko.

2. Koordinácia realizačných prác pri dostavbe NBC
Komisia prejednala postup prác potrebných na získanie A-licencie pre NBC Osrblie vzhľadom na finančné
možnosti SZB pre rok 2016.
T. Fusko konštatoval, z dotácie na dostavbu NBC bolo v roku 2015 preinvestované 32 600 €. V roku 2016
sa realizovalo zateplenie pod WC vo VIP priestoroch za 1 300 €. Bol vypracovaný Návrh zmeny stavby č. 2
- úprava fasády a zábradlia architektom Zuskinom za 1 300 €. Bol vypracovaná projektová dokumentácia
k stavbe č. 2 Press centrum pre vnútorné a vonkajšie priestory za 2 800 €. Bola vypracovaná projektová
dokumentácia vrátane statického posudku k stavbe č. 2 Press centrum - schodisko a zábradlie 1 400 €.
Na dostavbu ostáva cca 60 000 € a z vlastných zdrojov (spolufinancovanie) cca 18 000€.
Komisie navrhuj postup ďalších prác:
1. Príchod na strelnicu spomaliť väčším oblúkom vedeným tesne z ľavej strany strelnice. Priestoru
v bezpečnom uhle 30° vpravo od streleckej rampy zaistiť navýšením ochranného násypu alebo
dreveným valom.
2. Rozšíriť priestor štartu a cieľa na 29 m vybudovaním oporného múrika za trénermi na strelnici
zvyšnými panelmi a dorovnaním terénu z vlastných zdrojov a svojpomocne.
3. Premiestniť HORA bunku na úroveň zábradlia oddeľujúceho trénerov a strelnicu. Presunúť vchodové
dvere na stranu od trestného kola.
4. Opláštiť stavbu č. 2 - Press centrum ťahokovom, podľa dizajnu architekta Zuskina, z východnej
a južnej strany.
5. Zatepliť stropnú časť hlavnej stavby pred kanceláriou pretekov.
6. Opraviť vodoizoláciu a odkvap na terasovej časti.
7. Vybudovať zábradlie a schodisko na stavbu č. 2 - Press centrum.
8. Vybudovať terasu pred vchodom do Press centra.

3. Rôzne

Sekretariat SZB za odbornej spolupráce členov komisie spracuje žiadosť na udelenie A-licencie pre NBC
Osrblie.
Zapísal: M. Štefániková, T. Fusko
Schválili: členovia komisie

