Zasadnutie
Športovo-technickej komisie SZB, 7. mája 2011
Prítomní : J.Hirschman, P.Kobela , O.Hanesová, I.Šarišský, O.Kosztolányi, T.Fusko,
P.Mešťan
Predseda ŠTK J.Hirschman v úvode zdôvodnil zmeny termínu zasadnutia, z tohto dôvodu
v niektorých prípadoch, týkajúcich sa informácií v Spravodajoch sme postupovali netradične.
ŠTK schválila návrh na úpravu programu zasadnutia :
1. Kontrola úloh
2. Vyhodnotenie zimy 2011
- Správy VT, rebríčky, VT, pohár, odporúčania
- Návrh na úpravu pravidiel
3. Delegovanie TD a R – leto 2011
4. Školenie rozhodcov SZB - informácia
5. Správa na Zhromaždenie klubov SZB
Doplniť :
5. Stanovisko k návrhu KM na zmenu pravidiel v žiackych kategóriách
6. Stanovisko ŠTK k Stredoeurópskemu poháru v biatlone
7. Rôzne

1. Kontrola úloh
č. 2 - trvalá, označenie TD a R rozhodcovia nechodia označení s výhovorkou, že
nemajú licencie, každý kto požiadal má novú licenciu, je možné skontrolovať
podľa aktuálneho zoznamu rozhodcov
č. 3 – trvalá, zasielanie Spravodaja SZB všetkým členom ŠTK a členom
aktívu TD
č. 4 – trvalá, sekretariát SZB zabezpečí zaslanie delegačných listov TD na
Majstrovstvá kraja po schválení Propozícií ŠTK
č. 5 – trvalá, technickí delegáti SZB V Správe TD uvedú aká bola účasť na poradách
vedúcich výprav, ktoré sa v rámci podujatia uskutočnili – T.Fusko konštatoval, že
tento údaj nenapísali všetci v správe TD
č. 7 – splnená, predseda ŠTK predložil návrh Smernice zimy 2010/2011 na schválenie
P SZB , 16.10.2010
č. 11 – splnená, návrh na výrobu sady štartovných čísiel pre vedúcich pretekárov bol
podaný, realizoval sa inou formou – čísla s písmenami
č. 12 – trvalá, predseda ŠTK zabezpečí pri zmene TD preposlanie dokumentov
č. 13 – splnená, návrh na úpravu Pravidiel biatlonu SZB, príloha č.3 Športová
klasifikácia bol s úpravami schválený
č. 14 – splnená, návrh na usporiadanie školenia rozhodcov 13.-14.11.2011 bol
predložený a schválený
č. 15 – splnená, rozpočet na realizáciu školenia rozhodcov bol spracovaný.
č. 16 – splnená, časový a obsahový program školenia bol spracovaný
č. 17 – splnená, spôsob odmeňovania lektorov bol dohodnutý
č. 18 – splnená, požiadavka na zaslanie záväzných prihlášok rozhodcov na
školenie bola zaslaná, informácia v Spravodaji a na stránke SZB bola uverejnená
Úlohy vyplývajúce z kontroly úloh :
Ú l o h a č. 19
V prípade zmeny TD I. alebo TD II predseda ŠTK vymenuje nového TD,
prostredníctvom sekretariátu mu zašle potrebné dokumenty a oboznámi so zmenou
organizátora.
Termín : trvale
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Ú l o h a č. 20
Schválené zmeny pravidiel zapracovať do Pravidiel biatlonu. Prípravu textov zabezpečí
O.Hanesová, grafiku T.Fusko.
Termín : 15.6.2011

2. Vyhodnotenie zimy 2010/2011
a/ Správy TD boli zverejnené v Spravodaji – komentár podal T.Fusko
TD okamžite posielali správy a správy boli uverejnené na stránke.
V niektorých správach chýba počet klubov, ktoré sa porád vedúcich výprav zúčastnili
a čas porady, chýba informácia o delegovaných rozhodcoch malo by to byť v správe.
V správach sa vyskytujú technické chyby, nesprávne články, nesprávna terminológia
aj vo výsledkových listinách pri trestoch a rozhodnutiach súťažnej poroty – je potrebné
definovať podľa pravidiel, v správe má byť vymenované čo konkrétne riešila súťažná
porota. V prípade zmeny miesta, je toto potrebné uviesť v správe, ako aj uviesť všetky
kategórie, ktoré v príslušnom kole pretekajú. Ak TD uvádza, že neboli prítomní
funkcionári podujatia, je potrebné ich uviesť menovite.
TD vyjadrili nespokojnosť s delením M SR, klesá význam majstrovstiev.
J.Hirschman pripomenul problémy s prihláškami poslanými e-mailom, klub tvrdí, že
prihlášku poslal, organizátor prihlášku nemá. S cieľom zabrániť takýmto
nedorozumeniam bude v zmluve s usporiadateľom uložené, že organizátor je
povinný potvrdiť prijatie elektronickej prihlášky a preposlať ju na
prihlasky@biathlon.sk. Nepotvrdená prihláška nie je platná.
Problémy so vzduchovkovými terčami. Je potrebné ukladať terče na noc , táto
povinnosť bude zahrnutá do zmluvy povinnosť organizátora – TD na to
bude dohliadať. Terče vzduchovkové sú zničené – návrh riešiť tréningové terče
zakúpením 10 ks terčov do Osrblia. Problémom je, že použitý materiál na plastových
platniach je na nové vzduchovky mäkký, potrebné preveriť možnosti nahradenia
plastových platní tvrdším materiálom.
Ú l o h a č. 21
Predseda ŠTK prednesie na P SZB návrh na zakúpenie 10 ks tréningových terčov
do Osrblia.
Termín : 28.5.2011
Je potrebné na celú zimu zadefinovať žiacke trate v Osrblí.
Málo rozhodcov bolo na podujatiach usporiadaných KB Predajná a Fan klubom.
Ú l o h a č. 22
Predseda ŠTK zapracuje závery z vyhodnotenia správ TD do Informácií zo zasadnutia
ŠTK, ktoré budú zverejnené na stránke SZB.
Termín : 30.5.2011
Ú l o h a č. 23
O.Hanesová zabezpečí poslanie záverov z vyhodnotenia členom aktívu TD.
Termín : 30.5.2011
b/ Rebríčky, VT a Slovenský pohár spracoval O.Kosztolányi, boli členom rozposlané
e-mailom, keďže k nim neboli žiadne pripomienky sú ŠTK schválené a boli
uverejnené v Spravodaji.
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c/ návrh na úpravu pravidiel, na základe skúseností zo zimnej sezóny
Pravidlá biatlonu
Článok 8.5.5. vyškrtnúť poslednú vetu : Odporúča sa odložiť palice do stojanu.
(nepatrí do čl. 8.5.5. ŠTK navrhuje túto vetu zmeniť na : „Pretekár je povinný pri
vyberaní a vkladaní zbrane uložiť palice do stojanu“,
Ú l o h a č. 24
Predseda ŠTK zabezpečí zapracovanie navrhovaného textu do Smerníc pre zimnú
sezónu 2011/2012.
Termín : október 2011
Ú l o h a č. 25
Pri príprave zmien pravidiel do tlače O.Hanesová zosúladí triedy rozhodcov v článku
2.2.5 s platnou klasifikáciou.
Termín : 30.5.2011
Súťažný poriadok
Ćlánok 2. Úvodný odstavec : vybrať 3. vetu : Je možné uskutočniť ....
Článok 2.1.1 zmeni : M SR sú otvorené pre všetkých členov SZB.
Článok 2.1.2 zrušiť a nahradiť textom 3. vety úvodného odstavca : Je možné
uskutočniť ....
Článok 3.2.4 zmeniť text : V každej kategórii SlP budú bodované výsledky
pretekárov pre priebežný, predbežný a konečný rebríček ....
Článok 6.3 doplniť a zmeniť : V SZB sa uplatňujú priebežný, predbežný, pred
majstrovstvami SR a konečný, .......
Článok 6.3.4 zmeniť na 6.3.5
a nahradiť textom : Priebežný rebríček je zostavovaný od
prvých pretekov zo všetkých bodovaných pretekov. Počíta sa po každých pretekoch
a určuje vedúceho pretekára kategórie. Vedúci pretekár je v pretekoch označený
štartovným číslo, na ktorom je miesto čísla vytlačené veľké písmeno abecedy
nasledovne :
A – žiaci 10-11 roční, B – žiačky 10-11 ročné, C – žiaci 12-13 roční,
D – žiačky 12-13 ročné, E – žiaci 14-15 roční, F – žiačky 14-15 ročné,
G – dorastenci A 16-17 roční, H – dorastenky A 16-17 ročné,
I – dorastenci B 18-19 roční, J – dorastenky B 18-19 ročné,
K – juniori, L – juniorky, M – muži A 22-35 roční, N – ženy A 22-30 ročné,
O - muži B 36-45 roční, P – ženy B 31 ročné a staršie, R – muži C 46 roční a starší.
V prípade, že v kategórii sú na prvom mieste viacerí pretekári s rovnakým počtom
Bodov, štartujú títo s normálnym štartovným číslom, ako im bolo vyžrebované pre
príslušné preteky.
Článok 6.3.5 zrušiť a nahradiť textom z doterajšieho 6.3.4
ŠTK sa zaoberala návrhom na úpravu článku 6.1.4 nasledovne : Pretekárom, ktorí
v kvalifikačných pretekoch dosiahnu čas väčším ako 5 minút, bude v štartovnej listine
priradený štart 5 minút po prvom pretekárovi, a pretekári odštartujú hromadne. Ak
v stíhacích pretekoch štartujú pretekári, ktorí nie sú klasifikovaní vo výsledkovej
listine kvalifikačných pretekoch , sú títo zaradení na koniec štartovnej listiny so
štartom 5 minút po prvom pretekárovi. O pridelení štartovných čísiel rozhodne
v akom poradí sa do stíhacích pretekov prihlásili. (z medzinárodných pravidiel
ustanovenie o 5 minútach vypadlo a kongres pre stíhacie preteky v krose kongres IBU
v Petrohrade schválil pevný štartovný interval 10 sekúnd). Návrh je potrebné odskúšať
a až potom robiť úpravy pravidiel.

ŠTK sa zoberala bodovaním stíhacích pretekov, pričom navrhla bodovanie
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nasledovne : : „Do bodového hodnotenia v stíhacích pretekoch sa počíta
čistý bežecký čas (čas v cieli, mínus čas štartu, +/- časové vyrovnania a prirážky) .
Body do SlP v tomto prípade nemusia súhlasiť s poradím v cieli“. Tento návrh je
potrebné odskúšať.
Ú l o h a č. 26
Predseda ŠTK zabezpečí zapracovanie ustanovení o stíhacích pretekoch, pokiaľ
tieto budú zaradené programu súťaží, do Smerníc pre zimnú sezónu 2011/2012.
Termín : október 2011

3. Delegovanie TD a R – leto 2011
I.kolo 11.-12.6.2011 Revúca
TD I: T.Fusko
TD II : B.Paugschovúá
Rozh : J. Žambor, B. Žamborová, M. Sedláček
II. kolo 25.-26.6.2011 Predajná
TD I : O. Kosztolányi
TD II : J.Leitner ml.
Rozh : M.Bardejovský, R.Amtmann, P.Olbrychtovič
III.kolo + M SR 27.-28.8.2011 Vyhne
TD I : I.Šarišský
TD II : N.Šovčíková
Rozh : A.Hasara, M.Oberhauser, M.Oberhauserová
M SR 10. -11.9.2011 Osrblie
TD I : J.Hirschman
TD II : M.Mesík
Rozh.: P.Mešťan. A.Mešťanová J.Málik
IBU pohár v Osrblí (v prípade, že tento bude aj kolom VP)
TD : Hirschman
Rozh : členovia súťažného výboru

4. Školenie rozhodcov - informácia
O.Hanesová podala informáciu o školení rozhodcov v novembri 2010, ktoré sa po prvý
raz uskutočnilo podľa nových smerníc. Jediným nedostatkom nízka účasť oproti
prihláseným adeptom.
ŠTK n v r h u j e usporiadanie seminára pre rozhodcov pred OME v biatlone 2012
v novembri 2011.
Seminárom sa bude ŠTAK zaoberať na nasledujúcom zasadnutí.

5. Stanovisko k návrhu KM na zmenu pravidiel v žiackych kategóriách
Diskusia k zmenám pravidiel, týkajúcich sa zrušenia streľby v žiackych kategóriách 12-13
ročných v zime prebehla na ZK, kde boli prítomní všetci členovia ŠTK.
Stanovisko ŠTK :
ŠTK n e s ú h l a s í väčšinou hlasov so zrušením streľby v kategórii žiakov B v zime
(2 členovia sú za zrušenie)

6. Stanovisko ŠTK k Stredoeurópskemu poháru v biatlone
ŠTK sa zoberala návrhom ČSB, týkajúceho ďalšieho pokračovania v súťažiach
Stredoeurópskeho pohára (SEP).
ŠTK s ú h l a s í s organizovaním súťaží SEP, s podmienkou, že ich na Slovensku
budeme organizovať podľa našich pravidiel

5
Navrhované termíny
CZE – 20.-22.1.2012
SVK – súhlasíme s termínom 10.-12.2.2012 – čo je týždeň po OME
POL – 24.-26.2.2012
Ďalšie preteky
Termín pre ON v Čechách – návrh 27.-29.1.2012 – Jablonec, je to cez OME v Osrblí,
Predbežný kalendár zimy 2011/2012 (návrh ŠTK aj TMK)
I.kolo D+D – 29.-30.12.2011 (nebudú M SR len VP)
II. kolo všetci 14.-15.1.2012 (VP budú M SR)
III.kolo D+D , vr. SEP 11.-12.2.2012
M SR 3.-4.3.2012 (všetky kategórie)
Termíny žiackych kôl budú stanovené až po dohode s lyžiarmi.

10. Rôzne
a/ Ďalšie fungovanie letného biatlonu v rámci súťaží SAŠS – ŠTK sa zaoberala e-mailom
zo školy v Prievidzi. V tomto roku by musel prípadnú organizáciu M SR hradiť zväz.
Podľa neoficiálnych informácií na budúci rok je už opäť letný biatlon zaradený do
kalendára školských súťaží.
Ú l o h a č. 27
ŠTK poveruje GS osloviť ŠTK pri SAŠS s otázkou opätovného zaradenia letného
biatlonu do programu školských súťaží.
Termín : 30.5.2011
b/ Predseda ŠTK predniesol žiadosť rozhodcov z Osrblia, ktorý mali prerušenú činnosť
v SZB o uznanie rozhodcovských licencií .
STK p o t v r d z u j e I.triedu rozhodcu SZB nasledovným členom KB Osrblie :
Marian PETREK
Jozef KOBELA st.
Ľubomír PETREK
Ján JENDRÁL
Július PETREK
s podmienkou, že menovaní sa zúčastnia semináru rozhodcov v novembri 2011.
c/ P.Kobela informoval , že bola zrekonštruovaná strelnica v Predajnej a v úpravách
sa bude sa pokračovať ďalej. Areál v Osrblí navštívila v piatok 6.5. premiérka SR,
ktorá na dostavbu vyčlenila prostriedky zo svojej rezervy. Na zväz už prišla zmluva
s podmienkami, v utorok príde na pracovnú návštevu vedúci investičného oddelenia
sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR. Jednou z podmienok poskytnutia
financií je, že musíme urobiť OME 2012 a musí byť dostavaný areál.
d/ V uplynulej sezóne sa vyskytol problém, že rozhodca, ktorý mal podpísanú dohodu na
preteky a je evidovaný na úrade práce nedostal podporu, resp. mu táto bola krátená.
Potrebné riešiť.
Ú l o h a č. 28
ŠTK poveruje GS prediskutovať otázku dohôd u rozhodcov evidovaných na úrade
práce.
Termín : 30.5.2011
e/ V súvislosti s tým, že na IBU pohári v letnombiatlone sa očakáva nízka účasť, ŠTK
navrhuje , aby bol IBU pohár ďalším kolom VP pre kategórie D+D.
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Úloha
č. 29
Predseda ŠTK prednesie návrh usporiadať v rámci IBU pohára VP pre D+D na
P SZB.
Termín : 28.5.2011
f/ ŠTK berie na vedomie prestup O.Švantnera zo ŽP Šport Podbrezová do KB Osrblie
od letnej sezóny 2011.
g/ ŠTK schvaľuje propozície na I.kolo VP v Revúcej, II.kolo v Predajnej a III.kolo
vo Vyhniach.
h/ ŠTK schvaľuje propozície na Majstrovstvá kraja v Predajnej, na ktoré deleguje TD
O. Koszotolányiho.
i/ ŠTK s pripomienkami berie na vedomie propozície na neoficiálne Majstrovstvá
Európy veteránov.
j/ Ú l o h a č. 30
ŠTK poveruje sekretariát SZB poslať klubom výzvu, aby si skontrolovali zoznam
rozhodcov, nesprávne údaje opravili a oznámili na sekretariát telefónne a e-mailové
kontakty na rozhodcov. , s číslami telefónov a e-mailovými adresami.
Termín : 30.5.2011
k/ P.Mešťan informoval, že sa ospravedlnil pretekárovi z L.Hrádku, čím splnil úlohu.
l/ Členovia ŠTK konštatovali nízku znalosť pravidiel u pretekárov, trénerov,
funkcionárov aj rozhodcov.
m/ ŠTK žiada sekretariát , aby schválené zmeny pravidiel boli oznámené minimálne
aktívu TD.

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční
v sobotu 11.júna 2011 v Revúcej (po pretekoch).

Zapísala : O.Hanesová

Schválil : J.Hirschman, predseda ŠTK

