
Z á p i s     č. 14 
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB  

dňa 29. septembra 2018 v Banskej Bystrici 

 

Prítomní :               O.Kosztolányi, I.Šarišský , O.Hanesová 

Ospravedlnení :   M.Baka, J.Jendrál, , T.Fusko, ,  R.Šimočko 

S neprítomnými členmi boli rozhodnutia odsúhlasené telefonicky. 

Program  :  
1. Kontrola úloh 
2. Vyhodnotenie leta 2018 

• správy TD, správy HR, VT, rebríčky, pohár, odporúčania 
3. Smernice zimy 2018/2019                              
4. Delegovanie TD a R - zima 2018/2019 
5. Schválenie titulov 
6. Príprava kalendára letného biatlonu 2019 
7. Rôzne 

. 

1. Kontrola úloh 

    Úloha 20/2014 - plnená priebežne 
    Sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom  
    ŠTK schválila doplnenie úlohy  - delegovaní funkcionári SZB prídu na preteky v deň   
    žrebovania na poradu s organizátorom 
    ŠTK žiada  sekretariát SZB, aby delegačné listy posielal aj TD II.  
    Úloha 30/2015 - trvá  
    Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a ich príloh so  
     všetkými  schválenými úpravami.  
                      zodpovedný: predseda ŠTK                        Termín: priebežne . 
    Úloha 33/2015 - trvá  
    Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a rozošle ich dotknutým klubom biatlonu.  
                       zodpovedný: sekretariát SZB                   Termín: priebežne  
   Úloha č.5/2018 - trvá 
   ŠTK poveruje I.Šarišského zistiť aktuálny  stav V3S a navrhnúť  riešenie (efektivita opravy) 
          zodpovedný:  v texte                        Termín: október  2018 
  Úloha č.6/2018 -splnená 
   ŠTK poveruje R.Šimočka  zistiť  cenu vzduchovkového terča v Ostersunde 
   Úloha č.7/2018 -trvá 
  ŠTK poveruje O.Kosztolányiho  preveriť ďalšie možnosti výroby vzduchovkových terčov. 
                         zodpovedný:  v texte                        Termín: október 2018 
  Uskutočnilo sa jednanie so strednou školou v Čadci škola, skúsia terče vyrobiť  v rámci     
   praxe. 
   Úloha č.8/2018 -  trvá  
   ŠTK poveruje predsedu ŠTK predložiť Smernice zimy na schválenie prezídiu SZB 
          zodpovedný:  v texte                        Termín: október  2018 
 



   
2. Vyhodnotenie leta 2018 
     Vyhodnotenie správ TD (príloha k zápisu) podala O.Hanesová so záverom: 
Zo správ technických delegátov vyplýva, že všetci usporiadatelia pretekov Viessmann pohára v letnom 
biatlone sa zhostili svojej úlohy na veľmi dobrej organizačnej a technickej úrovni a k príprave a realizácii 
pretekov pristupovali zodpovedne. Výnimkou sú MSR na kolieskových lyžiach, ktoré boli podľa TD 
absolútne nezvládnuté. Je potrebné hľadať, kde sa stala chyba. Slabinou je naďalej  účasť trénerov na 
poradách. 

Po prvý raz sa stalo, že nebola doručená správa TD , a to z I.kola VP LB žiakov od  J.Filipa, ktorý bol pri 
neúčasti TD I, technickým delegátom. 

ŠTK by sa mala zaoberať aj pripomienkami trénerov  k PBO žiakov ktoré sa v správe TD neobjavili. 

Celkove  je možné konštatovať, že letná sezóna bola úspešná, aj napriek tomu, že ju reprezentanti 
v biatlone ignorujú.  O to väčšia vďaka patrí všetkým, ktorí sa na úspešnej sezóne podieľali. 

     VT, rebríčky, pohár 
Letnej sezóny sa zúčastnilo celkom 27 klubov a 223 pretekárov, z ktorých196 získalo VT. 
Celkovým víťazom Viessmann pohára  letnom biatlone 2018 sa stal KB Valaská-Osrblie, 
v seniorských kategóriách zvíťazil KB Predajná, v mládežníckych ŠK ŽP Podbrezová 
a v žiackych FAN klub BB. Materiály, vr.rebríčkov a vyhodnotenia streleckej súťaže Hamé sú 
súčasťou zápisu.  
     Odporúčania 
 a/ ŠTK na základe podmienok neodporúča M SR na KL organizovať doma, navrhuje zúčastniť  
      sa pretekov v Čechách. 
 b/ podnety k POB by mala ŠTK dať komisia mládeže  
 c/  ŠTK odporúča určiť reprezentantom povinnosť zúčastniť sa v sezóne minimálne 2 pretekov 

 

ŠTK schvaľuje vyhodnotenie leta 2018. 

     

3. Smernice zimy 2018/2019  

  Na základe úprav IBU navrhuje ŠTK, po súhlase viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu    

  M.Matiaška  a viceprezidenta pre mládež Ľ.Machyniaka, doplniť bod : 

  Zmena kategórií  

  Prezídium SZB určuje podľa článku 1.3.2 Pravidiel biatlonu od zimnej sezóny 2018/2019 

  nasledovné kategórie : 

   žiaci A (ŽciA) 10 - 11 roční                 žiačky A (ŽkyA) 10 - 11 ročné  
   žiaci B (ŽciB) 12 - 13 roční                  žiačky B (ŽkyB) 12 -13 ročné  
   žiaci C (ŽciC) 14 - 15 roční                   žiačky C (ŽkyC) 14 -15 ročné  
   dorastenci A (DiA) 16 roční               dorastenky A (DyA) 16  ročné  
   dorastenci B (DiB) 17 - 19 roční        dorastenky B (DyB) 17 -19 ročné  
   juniori (Ji) 20 - 22 roční                juniorky (Jy) 20 - 22 ročné  
   muži A (MiA) 23 - 39 roční                  ženy A (ŽyA) 23- 39 ročné  
   muži B (MiB) 40 - 49 roční    ženy B (ŽyB) 40 - ročné a staršie  
   muži C (MiC) 50 - roční a starší  
 

 

 

 

 



4. Delegovanie TD a R –  2018/2019  
ŠTK delegovala TD a R nasledovne:  
I.kolo Viessmann pohár D+D  – 29.-30.12.2018– NBC Osrblie  
TD I :   Robert Amtmann                           TD II:  Mirko  Oberhauser  
Delegovaní rozhodcovia :  Božena Polašeková, Nadežda  Šovčíková, Jozef Matiaško 
I.kolo žiaci a II.kolo Viessmann pohár D+D,  – 12.-13. 01.2019 – NBC Osrblie  
TD I :   Jozef Hirschman                             TD II:  Barbora Mlyneková 
Delegovaní rozhodcovia: Jana  Pekárová, Milan Trnik, Pavel Olbrichtovič 
II.kolo Viessmann pohár – žiaci – 09.- 10.02.2019  
TD I :   Klementina Štricová                      TD II:   Tomáš  Fusko ml. 
Delegovaní rozhodcovia :  Martin Štric, Matovič ová, Ružena Hasillová 
M SR všetci, 23.-24.02.2019 – NBC Osrblie  
TD I :    Imrich Šarišský                               TD II:  Anton Hasara 
Delegovaní rozhodcovia :  Sklenárik, Jana Nemcová,  Anna Šulejová 
M SR , III. .kolo Viessmann pohára a OH všetci – 02.-03.03.2019-NBC Osrblie  
TD I :   Jozef Hirschman                             TD II: Mirko Oberhauser 
Delegovaní rozhodcovia : Božena Polašeková, Nadežda  Šovčíková , Pavol  Šima 

 

5. Schválenie titulov 
   Neboli žiadne návrhy 
 
6. Príprava kalendára letného biatlonu 2019 
    I.kolo všetci                   1.-2.6.2019 
   II.kolo všetci                   29.-30.6.2019 
  III.kolo + MSR, Revúca   7.-8.9.2019 
  M SR+ON,  Vyhne          14.-15.9.2019            
 
7. Rôzne 
a/ ŠTK navrhuje úpravu Pravidiel biatlonu nasledovne : 

1.3.1 ZARADENIE DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ: 

   žiaci A (ŽciA) 10 - 11 roční                žiačky A (ŽkyA) 10 - 11 ročné  
           žiaci B (ŽciB) 12 - 13 roční                  žiačky B (ŽkyB) 12 -13 ročné  
           žiaci C (ŽciC) 14 - 15 roční                  žiačky C (ŽkyC) 14 -15 ročné  
          dorastenci A (DiA) 16 roční               dorastenky A (DyA) 16  ročné  
          dorastenci B (DiB) 17 - 19 roční        dorastenky B (DyB) 17 -19 ročné  

   juniori (Ji) 20 - 22 roční                       juniorky (Jy) 20 - 22 ročné  
   muži A (MiA) 23 - 39 roční                 ženy A (ŽyA) 23- 39 ročné  
   muži B (MiB) 40 - 49 roční                  ženy B (ŽyB) 40 - ročné a staršie  
   muži C (MiC) 50 - roční a starší  

 
1.3.3 ZARADENIE DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ  
Pre zaradenie do vekovej kategórie v rámci SZB platí, že športovec je zaradený do príslušnej 

vekovej kategórie, ktorej vekovú hranicu dosiahne v roku konania príslušnej súťažnej sezóny. 

V tejto kategórii štartuje už od začiatku letnej súťažnej sezóny t.j. od 1.apríla 

predchádzajúceho roku. 

 



1.4 Druhy pretekov (doplniť) 

        h) dvojčlenné štafety 

         i) dvojčlenné miešané štafety 

 

1.4.8 Dvojčlenné štafety  

Štafety sú zložené z dvoch členov, z ktorých každý absolvuje svoju trať a predpísané strelecké 

položky v poradí, v akom je určený trénerom, dvakrát. Prví členovia štafety štartujú naraz 

a po streleckých položkách v ľahu a v stoji odovzdajú štafetu druhému členovi 

v odovzdávacom území, ktoré sa nachádza bezprostredne za trestným kolom. Druhý člen 

štafety absolvuje predpísanú trať a strelecké položky a odovzdá štafetu opäť prvému členovi.  

Každý pretekár absolvuje štyri strelecké položky a určenú okruhy trate. Po poslednej 

streleckej položke absolvuje druhý člen štafety svoj bežecký okruh a ide do cieľa. Dĺžky tratí, 

počet strelieb a dĺžka trestného kola sú uvedené v prílohe č.1. Ostatné uplatňované pravidlá 

sú rovnaké ako pri pretekoch štafiet. 

 

1.4.9 Miešané dvojčlenné štafety 

Majú také isté pravidlá ako dvojčlenné štafety s tým rozdielom, že prvý úsek beží úsek beží 

žena a druhý úsek muž. Dĺžky tratí, počet strelieb a dĺžka trestného kola sú uvedené v prílohe 

č.1. 

 

Prečíslovať: 

súčasné 1.4.8 na 1.4.10 

  1.4.9 na 1.4.11 

  1.4.10 na 1.4.12 

 

1.7.5 Žrebovanie pretekov štafiet, miešaných štafiet, dvojčlenných štafiet a miešaných 

dvojčlenných štafiet 

 

v bode 1.7.5.1 je poznámka na konci strany 5 : ustanovenia pre štafety sa týkajú aj miešaných 

štafiet, dvojčlenných štafiet a dvojčlenných miešaných štafiet   

 

3.3.8.1 doplniť tabuľky 

MiA 6 km / 7,5 km 
DVOJČLENNÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

100-240 
125-300 

4 
5 

 7,5 km 
DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

125-300 
 5 

ŽyA 6 km / 7,5 km 
DVOJČLENNÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

100-240 
125-300 

4 
5 

 6 km 
DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

100-240 
 4 

Ji 6 km / 7,5 km 
DVOJČLENNÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

100-240 
125-300 

4 
5 



 7,5 km 
DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

125-300 
 5 

Jy 6 km / 7,5 km 
DVOJČLENNÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

100-240 
125-300 

4 
5 

 6 km 
DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

100-240 
 4 

DiB 6 km / 7,5 km 
DVOJČLENNÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

100-240 
125-300 

4 
5 

 7,5 km 
DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

125-300 
 5 

DyB 6 km / 7,5 km 
DVOJČLENNÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

100-240 
125-300 

4 
5 

 6 km 
DVOJČLENNÉ MIEŠANÉ ŠTAFETY 

na 
1,5 a 3km 1,5 km 75 m 50 m 

100-240 
 5 

 

6.1.6 Všetky preteky štafiet 

 

6.2.4 Štart všetkých štafetových pretekov 

 

6.3.5 Štart v odovzdávacom území 

Vo všetkých štafetových pretekoch musí ..... 

 

6.4.3 Všetky štafetové preteky, preteky s ....... 

6.5.2.2 Všetky štafetové preteky 

8.2.2 Všetky štafetové preteky 

Vo všetkých štafetových pretekoch musí 

   

b/ 10.11.2019 sa uskutoční aktív technických delegátov SZB. 

 
 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční 23.3.2019  v Banskej Bystrici. 

 
  
     

Zapísala : O.Hanesová, členka ŠTK 
 
Schválil :  O.Kosztolányi, predseda ŠTK 

 


