Z á p i s č. 16
zo zásádnutiá Športovo-tečhničkej komisie ŠZB
dná 6. julá 2019 v Bánskej Bystriči
Prítomní: O. Kosztolányi, I. Šárišský , O. Hánesová, M. Baka, J. Jendrál, T. Fusko, B. Mlyneková
Ospravedlnený: R. Šimočko, M. Mesík
Program:

1. Kontrolá uloh
2. Príprává kálendárá zimy 2019/2020
3. Príprává Šmerniče zimy 2019/2020
4. Kontrolá evidenčie rozhodčov
5. Rôzne

Zásádnutie ŠTK otvoril jej predsedá O.Kosztolányi a privítál novú členku komisie, ktorá náhrádí
dlhoročnú členku Olinu Hánesovú.
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
T:
priebežne
Z:
predseda ŠTK
Úloha 33/2015 - trvá
Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a rozošle ich dotknutým klubom biatlonu.
T:
priebežne
Z:
sekretariát SZB
Úloha č.5/2018 – trvá
ŠTK poveruje I.Šarišského zistiť aktuálny stav V3S a navrhnúť riešenie (efektivita opravy).
T:
júl/ august 2019
Z:
v texte
Úloha č.7/2018 – splnená
ŠTK poveruje O.Kosztolányiho preveriť ďalšie možnosti výroby vzduchovkových terčov.
Úloha č.8/2018 – splnená
Predseda ŠTK predložil Smernice zimy na schválenie prezídiu SZB.
Úloha č.1/2019 – trvá
Členovia ŠTK vytipujú požiadavky na jednotlivé časti : Štadión – R. Šimočko, Trate – M. Baka, strelnica
– J. Jendrál
T:
priebežne
Z:
v texte
Úloha č.2/2019- splnená
Predseda ŠTK zapracoval úpravy a schválené zmeny do Smerníc leta a pravidiel POB.
Úloha č.3/2019- trvá
ŠTK navrhla komisiu v zložení T. Fusko, M. Baka a R. Šimočko za účelom prehodnotenia stávajúcej
kolieskovej dráhy (parametre, pozícia, využitie horného mostu pri bunkách).
T:
november 2019
Z:
v texte

2. Príprava kalendára zimy 2019/2020
ŠTK schválila predbežný kalendár na zimu 2019/2020
I. kolo Viessmann pohár D+D
28.- 29.12.2019
II. kolo Viessmann pohár D+D
18.- 19.1.2020
I. kolo Viessmann pohár žiaci
18.- 19.1.2020
II. kolo Viessmann pohár žiaci
1.- 2.2.2020
MSR všetky kategórie
15.- 16.2.2020
III. kolo Viessmann pohár všetky kategórie 29.2.2020
MSR všetky kategórie
1.3.2020
3. Príprava smernice zimy 2019/2020
Platí pôvodná smernica. Zmeny v smernici sa budú rokovať na ďalšom zasadnutí ŠTK.
4. Kontrola evidencie rozhodcov
Evidovaných rozhodcov je dokopy 283 z toho aktívnych delegátov je 23. Z klubu biatlonu Predajná
prišla požiadavka na základné školenie domácich rozhodcov.
Na jeseň roku 2019 sa uskutoční seminár rozhodcov.
5. Rôzne
a/ Komisia ŠTK navrhuje zjednotiť poplatok za prestup do iného klubu na sumu 5,00 € a za odvolanie
na sumu 20,00 €.
b/ Komisia ŠTK rokovala o návrhu usporiadania dvojčlenných miešaných štafiet pre žiacke kategórie,
v ktorom budú pretekári bežať svoj úsek len jedenkrát. Streľba v pretekoch bude prebiehať ako
v RP. Tento návrh platí len na letnú sezónu. Táto zmena bude upravená smernicou pre dané
obdobie.
c/ Komisia ŠTK navrhuje upraviť dĺžku tratí v letnej sezóne pre kategóriu dorastencov B. Pri pretekoch
s hromadným štartom a pri stíhacích pretekoch z pôvodných 6 km na dĺžku 5 km.
d/ Predseda ŠTK predložil návrh na zmenu nosenia zbraní v letnej sezóne. Komisia ŠTK sa v tejto
otázke zhodla.
Úloha č. 4/2019
Predseda ŠTK zapracuje uvedené zmeny do pravidiel a predloží na schválenie prezídiu SZB.
T:
najbližšie zasadnutie P-SZB
Z:
predseda ŠTK
e/ Komisia ŠTK navrhla vyriešiť otázku skratiek klubov pre účely matriky a prehľadnosti.
Navrhuje skrátiť počet znakov na max. 10, a zároveň má za úlohu predložiť tento návrh
prostredníctvom sekretariátu SZB všetkým klubom SZB.
Úloha č.5/2019
T:
ihneď
Z:
predseda ŠTK

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 5. októbra 2019.

Zapísala: B. Mlyneková
Schválil: O. Kosztolányi

