Prítomní

Z AÁ P I S
zo zasadnutia SŠ portovo-technickej komisie SZB
dň a 27. jú na 2015 v Revú cej

T. Fusko, O. Kosztolányi, I. Šarišský, O. Hanesová, M. Baka, L. Mladší, J. Jendrál, M. Mesík, R. Šimočko
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola úloh
Príprava kalendára zimy 2015/2016
Príprava Smernice zimy 2015/2016
Plán práce ŠTK 2015 /2016
Kontrola evidencie rozhodcov
Rôzne

1. Kontrola úloh
Úlohy vyplývajúce z uznesenia zo VII. Valného zhromaždenia SZB
- zabezpečiť vzdelávanie rozhodcov, trénerov a ostatných funkcionárov - trvá
bude zabezpečované v súlade s Plánmi činnosti ŠTK
- poveriť ŠTK SZB spracovaním každoročného kalendára zimných súťaží žiakov v spolupráci s Bežeckým úsekom
SLA tak, aby sa žiacke kategórie mohli v maximálnej miere zúčastňovať podujatí SZB aj BÚ SLA - trvá
čo sa týka kalendára, v tejto sezóne to fungovalo, ale spoločné preteky sa nepodarilo realizovať (cez P SZB
neprešli návrhy ŠTK), do budúcna navrhujeme, aby jednania so SLA viedol štatutár SZB
-

pripraviť a vyhodnotiť diskusiu k zmene kategórií mužov a žien podľa návrhu Komisie veteránov - splnená
pripraviť kompletnú zmenu systému žiackych kategórií v horizonte troch rokov a zmeny hodnotenia klubov na základe plnenia testov
VPV a nie výsledkov dosahovaných na súťažiach - splnená
- ak KM a TMK urobí výstup, ŠTK premietne potrebné zmeny do Pravidiel a Smerníc

Úloha 1/2014 - trvá
oranžové polokošele pre TD budú vydávané priebežne podľa delegovania
zodpovedný: predseda ŠTK
termín: priebežne
M. Baka informoval, že oranžové polokošele už nie sú k dispozícii a v budúcnosti budú iné polokošele.
Úloha 2/2014 - splnená
O. Kosztolányi predložil návrh Štatútu rozhodcovskej subkomisie ŠTK
Úloha 3/2014 - splnená
rozhodcovská subkomisia ŠTK navrhne doplnenie Aktívu TD SZB
ŠTK schvaľuje doplnenie Aktívu TD o M. Baka, R. Amtman, M. Gašperčík

Úloha 4/2014 - trvá
každoročne zorganizovať seminár aktívu TD a usporiadateľov podujatí SZB
zodpovedný: predseda ŠTK
termín: každý november v roku

Úloha 5/2014 - splnená
zaradiť do rozpočtu SZB na rok 2015 požiadavku na inováciu databázy členov SZB s možnosťou on-line prístupu
Úloha 6/2014 - zrušená
vyškoliť usporiadateľov na podujatia podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí
zodpovedný: SZB
termín: január 2015
Úloha 7/2014 - splnená
spracovať systém uplatňovania a používania Pravidiel pre tresty a disciplinárne konanie „SYSTÉM NAPOMENUTÍ“
Úloha 8/2014 - splnená
zaradiť do Smernice zimy štart pretekov s hromadným štartom z 3 koridorov
Úloha 9/2014 - splnená
zaradiť povinnosť odhlasovať pretekárov, ktorí nenastúpia v pretekoch s hromadným štartom do Smerníc
Úloha 10/2014 - splnená
pripraviť zaradenie „VYRAĎOVACIEHO ŠPRINTU“ do Smernice systému zimných súťaží
Úloha 11/2014 - splnená
spracovať jednoduchý systém akreditácie, aby boli označení tréneri a ľudia, ktorí majú na starosti pretekárov, s cieľom obmedziť počet
ľudí v priestoroch pretekov
Úloha 12/2014 - splnená
doplniť do povinností TD krátke zhodnotenie po pretekoch (TD s usporiadateľom)
Úloha 13/2014 - splnená
vymedziť počas pretekov pre trénerov priestory na štadióne, vrátane zákazov
Úloha 14/2014 - splnená
predseda ŠTK pripraví návrh na úpravu pravidiel podľa odporúčaní TK IBU pre dĺžky tratí a streľbu v jednotlivých kategóriách

Úloha 15/2014 - splnená
Predseda rozhodcovskej subkomisie O. Kosztolányi s M. Bakom oslovia listom rozhodcov, ktorí majú zaplatené členské a nemajú
predĺženú licenciu rozhodcu
29 vyradených rozhodcov a 4 rozhodcom bola znížená trieda
Úloha 16/2014 - splnená
T. Fusko pripraví návrh rozpočtu na výrobu databázy členov SZB s on-line prístupom
Úloha 17/2014 - splnená
Sekretariát SZB vyvolá jednanie s E. Linderom, na ktorom prerokujú možnosti spolupráce v oblasti zabezpečenia usporiadateľskej služby,
resp. vyškolenia usporiadateľov podľa zákona
Úloha 18/2014 - splnená
Predseda ŠTK zabezpečí doplnenie povinností TD o bod:
Pri rozhodnutiach Súťažnej poroty zohľadňovať Systém evidencie napomenutí
Úloha 19/2014 - splnená
Sekretariát SZB zabezpečí zaradenie povinnosti viesť evidenciu napomenutí do zmluvy so spoločnosťou SAJMON, s.r.o.

Úloha 20/2014 -plnená priebežne
Sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom
Úloha 21/2014 - splnená
M. Baka spracuje rozpočet na seminár aktívu TD

Úloha 22/2014 - trvá
Sekretariát SZB požiada o predĺženie akreditácie vzdelávania rozhodcov
naša žiadosť zamietnutá AK MŠVVaŠ, ŠTK čaká na novelizáciu zákona o vzdelávaní
Predseda ŠTK T. Fusko - čaká sa na zákon o športe a preto navrhuje, aby sme šli po svojej línii, zatiaľ nebudeme
žiadať o obnovenie akreditácie, pre rozhodcov budeme organizovať doškoľovacie semináre
ŠTK schvaľuje vzdelávanie rozhodcov formou doškoľovacích seminárov.
Úlohy vyplývajúce z kontroly plnenia úloh
- na ďalšom zasadnutí ŠTK sa venovať noseniu zbraní v lete, v súčasnosti je nosenie zbraní nebezpečné
Predseda ŠTK konštatoval, že v tomto roku nie je také množstvo problémov ako vlani, žiaci 10-11 roční
nevládzu odniesť zbraň, preto navrhuje používať aj v lete nosné remene na zbrani
Úloha 23/2015
Predseda ŠTK so sekretariátom SZB posunú návrh na diskusiu trénerom.
zodpovedný: predseda ŠTK, SZB
Termín: august 2015
Úloha 24/2015
Predseda ŠTK v spolupráci s komisiou letného biatlonu SZB pripraví kompletnú úpravu pravidiel letného biatlonu
(nosenie zbrane ako v zime, dĺžky tratí so streľbami)
zodpovedný: predseda ŠTK, sub. kom. LB
Termín: október 2015
- prehodnotiť účasť na M SR, zvážiť návrat k pôvodnému systému, súčasný stav pôsobí demotivujúco
Úloha 25/2015
Členovia ŠTK na najbližšom zasadnutí predložia svoje návrhy
zodpovední: členovia ŠTK
Termín: 19.9.2015
- priebežný rebríček, vydaný pred M SR
T. Fusko - problémom je nezapočítavanie pretekov M SR, ktoré sa konajú v rámci kola VP do Priebežného
rebríčka pred M SR, je nejednotný názor, či podľa článku 2.3.4 Súťažného poriadku „Priebežný rebríček je
zostavovaný od prvých pretekov zo všetkých bodovaných pretekov“, nie je porušenie pravidiel biatlonu.
ŠTK schvaľuje úpravu článku 2.1.6 Súťažného poriadku, príloha č. 4 nasledovne:
„Priebežný rebríček, vydaný pred M SR, platí počas ...
- Prvá strana výsledkových listín
a) v Súťažnej porote bude tretí člen označovaný „Delegovaný rozhodca SZB“
b) na prvej strane budú uvádzané napomenutia
- Aj v súvislosti s používaním tielkových štartovných čísiel je potrebné definovať športové oblečenie
Úloha 26/2015
Členovia ŠTK na najbližšom zasadnutí predložia svoje návrhy na definíciu pretekárskeho oblečenia
zodpovední: členovia ŠTK
Termín: 19.9.2015
- Prestupový poriadok
ŠTK schvaľuje úpravu článku 1.4 Prestupového poriadku, príloha č. 2 nasledovne:
O prestup možno požiadať jeden mesiac pred začiatkom sezóny 10 dní pred prvými pretekmi v sezóne
(presný dátum bude uverejnený v Smernici pre príslušnú sezónu).
V priebehu sezóny prestup nemožno uskutočniť. (Pre potreby prestupového poriadku sa za zimnú sezónu
považuje čas od 1.11. predchádzajúceho roka do 31.3. nasledujúceho roka a za letnú sezónu považuje čas od
1.4. do 31.10. bežného roka.)

2. Príprava kalendára zimy 2015/2016
ŠTK navrhuje kalendár zimy nasledovne:
02.-03.01.2016
I. kolo - D+D a OH nádeje
09.-10.01.2016
I. kolo - žiakov + II. kolo D+D
23.-24.01.2016
II. kolo - žiakov
11.-14.02.2016
IBU pohár v Osrblí
20.-21.02.2016
III. kolo - všetky kategórie
05.-06.03.2016
M SR - všetky kategórie
Úloha 27/2015
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie návrhu kalendára na diskusiu, s výzvou pre usporiadateľov na usporiadanie
II. kola VP žiakov
zodpovedný: predseda ŠTK, SZB
Termín: august 2015
3. Príprava Smernice zimy 2015/2016
Bod sa odkladá na septembrové zasadnutie.
4. Plán práce ŠTK 2015/2016
ŠTK schvaľuje predložený Plán práce ŠTK 2015/2016 s termínmi zasadnutí 19.09.2015, 02.04.2016, 25.06.2016.
5. Kontrola evidencie rozhodcov
O kontrole evidencie rozhodcov informoval O. Kosztolányi na poslednom zasadnutí.
ŠTK sa zaoberala žiadosťami Petra Kobelu a Boženy Paugschovej o ich vyškrtnutie zo zoznamu TD SZB
a rozhodcov, ako aj dôvodmi týchto žiadostí.
ŠTK vyhovela žiadosti a vyradila P. Kobelu a B. Paugschovú z aktívu TD. Rozhodcovská kvalifikácia im ostáva.
Úloha 28/2015
GS SZB M. Baka bude informovať P. Kobelu a B. Paugschovú o rozhodnutí ŠTK.
zodpovedný: predseda ŠTK, SZB
Termín: ihneď
M. Mesík ako predseda KB Selce bude hovoriť s P. Kobelom o jeho ďalšom fungovaní v klube.
ŠTK schvaľuje výnimku pre I. Šimočkovú, rozhodkyňu 2.triedy na absolvovanie skúšok na rozhodcu IBU. Svoje
rozhodnutie odôvodňuje tým, že SZB potrebuje mladých medzinárodných rozhodcov a s menovanou sa počíta do
funkcie tajomníčky pretekov.
6. Rôzne
a) Doškoľovací seminár rozhodcov na získanie licencie I., II. a III. triedy:
Dátum: 17.-18.10.2015
Miesto: NBC Osrblie, prevádzková budova
ubytovanie: ubytovňa SZB, prípadne Slezák a hotel Zerrenpach
Lektori: T. Fusko, M. Mesík, O. Kosztolányi, R. Šimočko a O. Hanesová
Rozsah školenia podľa smernice s vypustením všeobecnej časti.
Kluby môžu svojich členov prihlásiť na sekretariáte SZB do 31.augusta 2015.
Prihláseným členom budú poslané pozvánky s podrobným programom školenia.
Náklady za účastníkov školenia hradí vysielajúci klub
Úloha 29/2015
O. Hanesová pripraví návrh programu doškoľovacieho seminára a rozpošle na pripomienkovanie členom ŠTK.
zodpovedný: O. Hanesová
Termín: august 2015
Úloha 30/2015
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a ich príloh so všetkými schválenými
úpravami.
zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: august 2015
Úloha 31/2015
M. Mesík spracuje úpravy testov pre skúšky rozhodcov.
zodpovedný: M. Mesík
Termín: september 2015
b) J. Jendrál podal informáciu o evidencii vyznamenaní SZB.
Zapísala: O. Hanesová

Schválil: T. Fusko, predseda ŠTK

