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

1. októbra  2011 v Banskej Bystrici 
  

Prítomní: J.Hirschman , O.Kosztolányi, T.Fusko, I.Šarišský, P.Mešťan   
Ospravedlnení : O.Hanesová, P.Kobela 

Program : 

1. Kontrola úloh 
2. Vyhodnotenie leta 2011 

Správy TD, VT, rebríčky, pohár, odporúčania 
3. Schválenie odznakov SZB za športovú výkonnosť 
4. Smernice zimy 2011/2012 – kalendár 
5. Delegovanie TD a rozhodcov zima 2011/2012 
6. Príprava smernice  leta  2012  
7. Príprava semináru a školenia rozhodcov 
8. Plán práce a rozpočet na rok 2012  
9. Rôzne 

 

  
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. Texty boli    

                 spracované, grafiku zabezpečí  T.Fusko. -úloha ostáva je potrebné dať cez GS objednávku                                                                                                       

                                                                                                                                                                 Termín : 31.12.2011  
      č. 22 –nesplnená,  predseda ŠTK,  zapracovanie záverov  z vyhodnotenia správ TD do  
                 Informácií zo zasadnutia ŠTK, ktoré budú zverejnené na stránke SZB.  
      č. 23 – splnená , závery z vyhodnotenia správ TD  boli členom aktívu TD rozposlané 
      č. 24 – splnená , text „Pretekár je povinný pri vyberaní a vkladaní zbrane  uložiť  palice  
                 do stojanu“, bol do Smerníc pre zimnú sezónu 2011/2012 zapracovaný  ???  
     č. 27 – trvá, ŠTK poveruje GS osloviť  ŠTK pri SAŠS s otázkou opätovného zaradenia  
                 letného biatlonu do programu  školských súťaží. 

Termín : 20.6.2011 
     č. 28 – splnená,  rozhodcovia evidovaní  na úrade práce môžu mať na rozhodovanie  
                 dohodu, ich príjem však nesmie prekročiť predpísanú sumu. 
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     č. 31 – informácia P.Mešťan  - informácie k  otázke dohôd u rozhodcov evidovaných na   
                 úrade práce vo vzťahu k sociálnej poisťovni nebola podaná ,úloha ostáva do 8.10.2011,prípadne  
                        hľadať v spolupráci SZB inú alternatívu odmeňovania rozhodcov. 
     č. 32 – splnená, návrh predbežného kalendára zimy  2011/2012 bol zverejnený  na  
                 stránke SZB. 
     č. 33 – splnená, návrh predbežného kalendára leta 2012  bol na stránke SZB s výzvou  
                 pre organizátorov zverejnený. 
     č. 34 – splnená, predseda ŠTK  predložil na VV SZB návrh školenia so seminárom  
                 s predbežným rozpočtom. VV SZB školenie so seminárom schválil. 
     č. 35 – splnená, výzva, aby sa do konca augusta  prihlásili záujemcovia o seminár   
                 a školenie bola zverejnená, do 1.10. sa prihlásili dvaja. 
      č. 36 – na začiatku novej sezóny zverejniť súpisku na stránke SZB aby si členovia mohli       
                  overiť či je úplná a správna. 
     č. 37 – uložiť do propozícií a  zmlúv s usporiadateľmi pretekov aby prihlášky na preteky  
                 od  klubov  boli posielané na prihlásky@biathlon.sk. Tu bude podaná informácia  
                 o tom , či bola prihláška za evidovaná. 

        
2. Vyhodnotenie leta 2011 

Správy TD – Dodá T. Fusko  
 VT, 
rebríčky, 
 pohár, dodal O. Kostolániy 
odporúčania -  V prílohe 
 

3. Schválenie odznakov SZB za športovú výkonnosť 
ak niekto splní na MS v LB, alebo si dal žiadosť podľa bodov –nebola podaná žiadosť 
 
 

4. Smernice zimy 2011/2012 – kalendár 
Na stránke 

            Predbežný kalendár zimy 2011/2012 (návrh ŠTK aj TMK) 

            I.kolo D+D – 29.-30.12.2011   (RP , PsHš ) 
            I kolo žiaci   + II. kolo D + D   14.-15.1.2012  (RP . PsHš Maj. Slovenska D+D+  
                                                                                     Univerziáda) 
            II.kolo žiaci 11.-12. 2. 2012 Predajná (RP , VP) 
            III.kolo  D+D , vr. SEP  18.-19.2.2012 (VP , PR,  ) 
            III.kolo žiaci 25.-26.2.2012 ( RP, PsHš budú M SR) 

            M SR 3.-4.3.2012  (všetky kategórie RP aVP) 

           OME v biatlone v Brezne Osrblí   25.1.-2.2.2012 
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          Stredoeurópsky pohár  
           CZE – 20.-22.1.2012  
           SVK –18.-19.2.2012  
           POL – 17.-18.3.2012 

           ON/CZE Jablonec  - 4.-5.2.2012  

           ZOHM Innsbuck/AUT 13.-22.1.2012 

           J/D MS Kontiolahti/FIN 17.-27.2.2012 

           MS Ruhpolding/GER  27.2.-11.3.2012 

 
5. Delegovanie TD a rozhodcov zima 2011/2012 

 
     I.kolo 29.-30.12.2011   Osrblie  
     TD I:      P. Mešťan                        TD II : M.Sedláček 
     Rozh :   A.Mešťanová , J.Grán , Ľ.Vilus  

     I.kolo žiaci +II. koloD+D 11.-12.02.2012    Osrblie  
     TD I :    I.  Šarišský                         TD II J. Matiaško 
      Rozh:   N.Šovčíková, B.Polašeková , J.Filip       

     II. kolo žiaci  18.-19.2.2012  Predajná 
    TD I :     M. Mesík                                 TD II     J. Leitner            
     Rozh :  V.Makovník , M.Trník , M.Leitner 

     III.kolo + CEC  D+D  18.-19.2.2012 Osrblie   
     TD I :      J.Hirschman                           TD II : J. Šimočková 
     Rozh:  O.Kosztolányi , S.Kosztolányiová , P.Závalec 

    III.kolo žiaci  25.-25. 2012 Králiky 
    TD I :      O.Kosztolányi                                   TD II : J.Filip 
     Rozh:   P.Šíma , M.Oberhauser, R. Hasillová 

     M SR 3. -4.3.2012 Osrblie   
     TD I: I. Šarišský                                TD II : B.Paugschová 
      Rozh.: P.Blahušiak , D.Blahušiaková , A.Hasara 

 

6. Príprava smernice  leta  2012  
MS v LB – Ufa/RUS – 18.-23.9.2012 
Žiadosť Fan Klubu 
 
 

7. Príprava semináru a školenia rozhodcov 
Termín :  
              26. 11. 2011 – seminár  
Miesto : SZB Banská Bystrica 
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Lektori  : O. Hanesová, T. Fusko, M. Mesík, externí lektori + Kosztolániy+ Hirschman 
Úlohy : T. Fusko dodá zoznam rozhodcov na seminár  
              O. Hanesová zabezpečí lektorov a rozposlanie pozvánok 
Účasť členov ŠTK je  odporúčaná !!! 
Školenie je navrhnuté na máj  2012- požiadavka do rozpočtu 

 
8. Plán práce a rozpočet na rok 2012 

Predložený písomne - príloha 
 
  

9. Rôzne  
 
-predseda ŠTK  sformuloval odpoveď na opakovaný protest KB Breza, ďalej 
informoval o požiadavke zaradiť Akademické Majstrovstvá do pretekov Viessmann 
pohára. Majstrovstvá sú v II. kole. 
Rozpočet ktorý bol predložený v písomnej podobe a bol doplnený o požiadavku 
obnovenia označenia DT.(  tričká, čiapky )  
Hodnotenie letnej sezóny predložil predseda písomne. 
T. Fusko pripomienkoval , že aj napriek tomu že je vytvorený nový vzor správy TD , 
stále je technickým  delegátom zasielaná tá stará. 
O. Kostolányi  predložil schvaľovací protokol pre nový typ vzduchovej zbrane- 
Feinwerkbau P 75. 
Predseda  pripomienkoval , nosné popruhy nakúpené SZB , ktoré nespĺňajú povolenú 
šírku podľa Pravidiel. Bolo navrhnuté aby sa pri schvaľovaní Smernice pre Zimu 
2011-2012 urobila výnimka pre šírku popruhov pre vzduchové  zbrane.  
Ďalej bolo poukázane na to , že niektoré štartovné čísla vedúcich pretekárov sa 
trhajú. Predseda bol vyzvaný aby na toto upozornil na zasadnutí P SZB.    

 

  

V Revúcej      .10.2011                                                                   Jozef Hirschman 
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