
Z á p i s    
 zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB,  

11. júna  2011 v Revúcej  
 
Prítomní : J.Hirschman, T.Fusko, P.Mešťan, I.Šarišský, O.Kosztolányi, O.Hanesová 
Ospravedlnený : P.Kobela 
 
Program : 

1. Kontrola úloh 
2. Príprava kalendára zimy 2011/2012 
3. Smernice zimy 2011/2012 
4. Príprava kalendára  leta  2012  
5. Kontrola evidencie rozhodcov 

- Seminár pre rozhodcov  
6. Rôzne 

 
Predseda ŠTK J.Hirschman privítal všetkých na výjazdovom zasadnutí v Revúcej. 
 
1. Kontrola úloh 
      č. 2 -   trvalá, označenie TD a R  

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 
      č. 12 – trvalá, predseda ŠTK zabezpečí pri zmene TD preposlanie dokumentov  
      č. 19 –trvalá, v prípade zmeny TD I. alebo TD II  predseda ŠTK  vymenuje nového TD,  
                 prostredníctvom sekretariátu  mu zašle potrebné dokumenty  a oboznámi so  
                 zmenou organizátora 
      č. 20 –trvá, schválené zmeny pravidiel zapracovať do Pravidiel biatlonu. Prípravu textov  
                 zabezpečí O.Hanesová, grafiku T.Fusko. 

Termín : 15.6.2011  
      č. 21 –splnená, predseda  ŠTK predniesol  na P SZB návrh na zakúpenie 10 ks  
                 tréningových terčov do Osrblia. 
      č. 22 –trvá,  predseda ŠTK,  zapracovanie záverov  z vyhodnotenia správ TD do  
                 Informácií zo zasadnutia ŠTK, ktoré budú zverejnené na stránke SZB.  

Termín : 30.6.2011 
      č. 23 - trvá, O.Hanesová zabezpečí poslanie záverov z vyhodnotenia správ TD členom  
                 aktívu TD, na zasadnutí ŠTK schválila formu, do 15.6. bude rozposlané 
     č. 24 – trvá, predseda ŠTK zabezpečí zapracovanie textu „Pretekár je povinný pri  
                 vyberaní a vkladaní zbrane  uložiť  palice do stojanu“, do Smerníc pre zimnú  
                 sezónu 2011/2012.  

 Termín : október 2011 
     č. 25 – splnená, pri príprave zmien pravidiel do tlače  boli zosúladené triedy  
                 rozhodcov v článku 2.2.5 s platnou  klasifikáciou –pôjde do tlače s ostatnými  
                 schválenými zmenami 
     č. 26 – zrušená , predseda ŠTK zabezpečí zapracovanie ustanovení  o stíhacích  
                 pretekoch, tieto neboli zaradené do  programu súťaží,  a nebude preto o nich  
                 zmienka v Smerniciach pre zimnú sezónu 2011/2012. 
     č. 27 – trvá, ŠTK poveruje GS osloviť  ŠTK pri SAŠS s otázkou opätovného zaradenia  
                 letného biatlonu do programu  školských súťaží. 

Termín : 20.6.2011 
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       č. 28 – trvá,  ŠTK žiada GS prediskutovať otázku dohôd u rozhodcov evidovaných  
                   na úrade práce. 

Termín : 20.6.2011 
       č. 29 – splnená, predseda ŠTK predniesol návrh usporiadať v rámci IBU pohára VP pre  
                   D+D na zasadnutí P SZB – P SZB schválil, kategórie dorastu a seniorov budú  
                   bežať hromadný štart     
       č. 30 – splnená, výzva na kontrolu zoznamu rozhodcov bola uverejnená na stránke SZB  
                   s požiadavkou uvedenia telefónnych a e-mailových  kontaktov rozhodcov – ozval  
                   sa jeden  
 
        Úloha vyplývajúca z kontroly úloh : 
        Ú l o h a č. 31 
        P.Mešťan zistí  informácie k  otázke dohôd u rozhodcov evidovaných na úrade práce. 
        vo vzťahu k sociálnej poisťovni. 
 

Termín : ihneď      
 
 

2. Príprava kalendára zimy 2011/2012 
 
            ŠTK navrhla termíny žiackych kôl, môže sa o nich diskutovať, keď lyžiari navrhnú  
            kalendár. 
 
            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 D+D) 
            I kolo žiaci    
            II.kolo žiaci  4.-5. 2. 2012 Predajná 
            III.kolo  D+D , vr. SEP  11.-12.2.2012 
            III.kolo žiaci 18.-19.2.2012 (VP budú )M SR 
 
            M SR 3.-4.3.2012  (všetky kategórie RP a HŠ) 
       
           OME v biatlone v Brezne Osrblí   25.1.-2.2.2012 
 
           Stredoeurópsky pohár  
           CZE – 20.-22.1.2012  
           SVK –10.-12.2.2012  
           POL – 24.-26.2.2012 
        
           ON/CZE Jablonec  -  27.-29.1.2012  
           ZOHM Innsbuck/AUT 13.-22.1.2012 
           J/D MS Kontiolahti/FIN 17.-27.2.2012 
           MS Ruhpolding/GER  27.2.-11.3.2012 
        
           Ú l o h a č. 32 
           Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie návrhu predbežného kalendára zimy            
           2011/2012  na stránke SZB. 

Termín : 15.6.2011 
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3. Smernice zimy 2011/2012 
 
ŠTK  pripravila  návrh Smerníc zimy 2011/2012, môže sa zmeniť podľa pripomienok  
k predbežnému kalendáru. ŠTK bude schvaľovať Smernice na svojom najbližšom 
zasadnutí  
 
 

4. Príprava kalendára  leto  2012 
 
ŠTK  pripravila návrh kalendára leta 2012 nasledovne : 
I.kolo -  2.-3.6.2012 
II.kolo – 23.-24.6.2012 
III. kolo – 25.26.8.2012 
M SR – 8.-9.9.2012  Vyhne  

            Ú l o h a č. 33 
            Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie návrhu predbežného kalendára leta 2012   
            na stránke SZB s výzvou pre organizátorov. 

 Termín : 15.6.2011 
 

5. Kontrola evidencie rozhodcov 
a/  Do evidencie rozhodcov boli zaradení len rozhodcovia, ktorí mali na základe  
    žiadosti pridelené licencie podľa novej klasifikácie. 
    K 10.6.2011 bol nasledovný stav : 
          
         IBU rozhodcovia                        21 
         IBU rozhodcovia  
                po dovŕšení  65 rokov           3 
         Ústrední rozhodcovia                   2 
         Rozhodcovia III. triedy                49 
         Rozhodcovia II. triedy                 57 
         Rozhodcovia I. triedy                 121 
        C e l k o m                                   254 
   
  Rozhodcovia s platnou licenciou, ktorí nemajú zaplatené členské príspevky  
  na rok 2011  : 14  (1 – U, 1- III.tr., 2-II.tr., 10 – III.tr.)  

     
            b/ Podľa rozhodnutia ŠTK na poslednom zasadnutí, by sa mal  uskutočniť seminár  
               pre rozhodcov k organizovaniu OME 2012. ŠTK schválila návrh, aby sa spolu so  
               seminárom uskutočnilo aj školenie rozhodcov na získanie licencie, resp. zvýšenie  
               kvalifikácie. 
               Návrh  ŠTK   

   Termín : 19.-20.11.2011 v B.Bystrici, pričom seminár sa uskutoční len 20.11.2011  
               Okruh pozvaných : IBU rozhodcovia, aktív TD, rozhodcovia, ktorí majú záujem  
               zúčastniť sa seminára, rozhodcovia, korí majú záujem o  získanie licencie, resp.  
               zvýšenie kvalifikácie. 

   Obsah: školenie podľa smerníc pre rozhodcov, seminár prierez pravidlami SZB  
   s upozornením na rozdiely oproti pravidlám IBU 
   Lektori : O.Hanesová, T.Fusko, externí lektori 

               Ú l o h a č. 34 
               Predseda ŠTK  predloží na VV SZB návrh školenia so seminárom s predbežným  
               rozpočtom. 

 Termín : 20.6.2011 
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              Ú l o h a č. 35 
              O.Hanesová a T.Fusko zabezpečia zverejnenie výzvy, aby sa do konca augusta   
              prihlásili záujemcovia o seminár a školenie. 

Termín : 15.7.2011 
 
            c/ ŠTK na základe návrhu O.Kosztolányiho aktualizovala zoznam rozhodcov III.  
                triedy, ktorí môžu byť delegovaní na podujatia. 
 

 
 

6. Rôzne 
a/  ŠTK berie na vedomie schválené prestupy - Gánovský a Hôrčiková. 

            b/  ŠTK berie na vedomie Oznámenie Slavomíra Imricha o jeho vôli štartovať  
                 v nižšej vekovej  kategórii. 
            c/  ŠTK  riešila žiadosť KB Predajná  o zmenu TD, z dôvodu menovania  
                 delegovaného TD do funkcie hlavného rozhodcu. ŠTK schválila do funkcie  
                 TD I na  II.kolo VP v LB v Predajnej : J.Šimočkovú. Sekretariát zabezpečí poslanie  
                 delegačného listu. 
            d/  Predseda ŠTK osloví rozhodcov, ktorí boli na I.kolo delegovaní a bez  
                 ospravedlnenia sa ho nezúčastnili, či sa chcú podujatí v biatlone zúčastňovať. 
            e/  ŠTK sa zaoberala preplácaním cestovného TD a delegovaným R – podľa pokynov  
                 pre vyplácanie o preplatení plnej náhrady za auto rozhoduje organizátor, nie je  
                 viazané na počet osôb v aute. Organizátorovi by malo záležať na tom, aby  
                 v prvom rade boli  zabezpečení delegovaní funkcionári, čo je súčasťou zmluvy  
                 o usporiadaní podujatia.   
            f/  T.Fusko informoval, že ako ZD I. kola v Revúcej,  skontroloval a upravil súpisku  
                 pretekárov  na leto 2011 do správnej podoby. 
   
 

Najbližšie zasadnutie ŠTK je plánované  
v sobotu 1. októbra  2011 v Banskej Bystrici. 

 
 
 
 
 
Zapísala : O.Hanesová 

 
Schválil : J.Hirschman 

 
 
 
 
 
 
 

 


