Prítomní

Z AÁ P I S
zo zasadnutia SŠ portovo-technickej komisie SZB
dň a 5. októ bra 2015 v Banskej Bystrici

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

Kontrola úloh
Vyhodnotenie leta 2015 - správy TD, správy HR, VT, rebríčky, pohár, odporúčania
Smernice zimy 2015/2016
Delegovanie TD a R - zima 2015/2016
Príprava kalendára letného biatlonu 2016
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
pretože spolupráca s BÚ SLA je pomerne problematická, 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
Oranžové polokošele boli nahradené šedými. Polokošele dostali všetci TD v letnej sezóne 2015.
Úloha 2/2014 - splnená
O. Kosztolányi predložil návrh Štatútu rozhodcovskej subkomisie ŠTK
Úloha 3/2014 - splnená
rozhodcovská subkomisia ŠTK navrhla doplnenie Aktívu TD SZB
ŠTK schvaľuje doplnenie Aktívu TD o M. Baka, R. Amtman, M. Gašperčík

Úloha 4/2014 - trvá
každoročne pravidelne zorganizovať seminár aktívu TD a usporiadateľov podujatí SZB
zodpovedný: predseda ŠTK
termín: každý november v párnom roku
ŠTK zmenila termín seminára pre TD na každý druhý rok.

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 oslovili 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 dohodne 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.
Úloha 23/2015 - splnená
Predseda ŠTK so sekretariátom SZB predložia návrh používať nosné remene aj v lete na diskusiu trénerom.
zodpovedný: predseda ŠTK, SZB
Termín: august 2015

Úloha 24/2015 - trvá
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
- ŠTK trvá na tom, aby kategórie veteránov boli rovnaké v zime aj v lete
- ŠTK nesúhlasí so zaradením kategórií do 9 rokov
- ŠTK odporúča, aby streľby boli zjednotené u všetkých kategórií D+D
- ŠTK odporúča, KLB prejednať a dať si schváliť dĺžky tratí TMK a KV
- ŠTK odporúča preteky letného superšprintu ponechať ako doplnkové propagačné preteky na VP, zakotvené
len v Smerniciach nie v pravidlách
- ŠTK spracovala odporučenie pre úpravu prílohy č. 1 Jednotlivé druhy pretekov - letný biatlon, ktorá je
súčasťou príloh zápisu
Úloha 25/2015 - splnená dnes
Členovia ŠTK na najbližšom zasadnutí predložia svoje návrhy na:
- priebežný rebríček, vydaný pred M SR
ŠTK schvaľuje úpravu článku 2.1.5 Súťažného poriadku, príloha č. 4 nasledovne:
„Priebežný rebríček, vydaný pred M SR, platí počas ...“
- prvá strana výsledkových listín
ŠTK schvaľuje prvú stranu výsledkových listín
a) v Súťažnej porote bude tretí člen označovaný „Delegovaný rozhodca SZB“
b) na prvej strane budú uvádzané napomenutia
- prehodnotiť účasť na M SR, zvážiť návrat k pôvodnému systému, súčasný stav pôsobí demotivujúco
ŠTK odporúča znenie ako bolo v Smerniciach zimy 2014/2015
„Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí boli klasifikovaní minimálne v jedných pretekoch
SlP v aktuálnej sezóne ak nie sú držiteľom platnej VT, alebo nie sú členom reprezentačného družstva“
zodpovední: členovia ŠTK
Termín: 19.9.2015
Úloha 26/2015 - splnená dnes
Členovia ŠTK na najbližšom zasadnutí predložia svoje návrhy na:
- definíciu pretekárskeho oblečenia

ŠTK schvaľuje doplnenie článku 4.3.5 Pravidiel biatlonu o bod e)
e) Pretekár štartujúci v pretekoch v letnom biatlone musí mať pod tielkovým štartovným číslom oblečené
tričko s rukávom (krátkym alebo dlhým).
- 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.)
zodpovední: členovia ŠTK
Termín: 19.9.2015
Úloha 27/2015 - splnená dnes
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
Úloha 28/2015 - splnená dnes
GS SZB M. Baka bude informovať P. Kobelu a B. Paugschovú o rozhodnutí ŠTK.
zodpovedný: predseda ŠTK, SZB
Termín: ihneď
M. Mesík informoval, že P. Kobela má záujem pracovať len ako rozhodca.
Úloha 29/2015 - splnená dnes
O. Hanesová pripraví návrh programu doškoľovacieho seminára.
zodpovedný: O. Hanesová
Termín: august 2015
Úloha 30/2015 - trvá
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a ich príloh so všetkými schválenými
úpravami.
zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: august 2015
Úloha 31/2015 - trvá
M. Mesík spracuje úpravy testov pre skúšky rozhodcov.
zodpovedný: M. Mesík
Termín: september október2015
2. Vyhodnotenie letnej sezóny 2015
a) Vyhodnotenie správ TD predložila O. Hanesová, ktorá sa zaoberala zväčša pripomienkami TD a ich
odporúčaniami a návrhmi. Bolo konštatované, že nie všetci TD uvádzajú všetky rozhodnutia Súťažnej poroty.
Vyhodnotenie je súčasťou príloh tohto zápisu.
Úloha 32/2015 - nová
Informovať TD prostredníctvom Spravodaja SZB a na seminári TD o povinnosti vymenovať v správe TD všetky
rozhodnutia (tresty, prirážky, napomenutia, diskvalifikácie, časové vyrovnania) Súťažnej poroty na podujatí.
zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: december 2015
b) VT, rebríčky, pohár predložil O. Kosztolányi. Konštatoval, že podujatí SZB sa v letnom biatlone zúčastnilo
28 klubov biatlonu, čo je oproti vlaňajšku nárast počtu klubov, ale nižší počet pretekárov. Víťazom pohára sa
stal KB Valaská-Osrblie. Na M SR štartovala 1 žiačka - Tereza Račayová - ŠKP Martin, ktorá nemala právo
štartovať.
c) tituly - nie sú žiadne návrhy
d) odporúčania:
- zjednotiť názov funkcie delegovaného rozhodcu ako člena Súťažnej poroty, navrhujem „Delegovaný
rozhodca SZB“ - splnené
- vyriešiť zverejňovanie názvu KB u členov Súťažnej poroty - splnené
ŠTK schvaľuje, že klub bude uvádzaný len u dvoch zástupcov klubov
- venovať sa noseniu zbraní v lete
Nosenie zbraní u niektorých pretekárov je na hranici bezpečnosti, pomáhajú si pri nosení druhou rukou.
Žiaci 10-11 roční nevládzu odniesť zbraň. Opakujúce sa diskvalifikácie za nebezpečné nosenie zbrane.
ŠTK schvaľuje NOSENIE ZBRANE podľa článku 7.1.2 Pravidiel biatlonu aj v letnom biatlone.
- spresniť zverejňovanie napomenutí, odporúčam zverejňovať aj na 1. strane výsledkových listín - splnené
- v Súpiske SZB neboli všetci pretekári, je potrebné zverejňovať Súpisku pretekárov na kontrolu
- pretekár štartujúci v pretekoch v letnom biatlone musí mať pod štartovným číslom oblečené tričko
- zabezpečiť čísla pod vzduchovkové terče, aby boli rovnaké na všetkých podujatiach a boli súčasťou
terčov

-

upraviť vzduchovkové terče odstránením držiakov, ktoré sa nepoužívajú na dosky pod terčmi, vyrobiť
jednotné držiaky na dosky, ktoré sa zavesia pred terče a budú tak isto ako čísla súčasťou vzduchovkových
terčov
- organizácia strelnice - Osrblie (v lete), Vyhne a Predajná nie je v súlade s pravidlami a robí to problémy
pretekárom
ŠTK žiada usporiadateľské kluby urobiť nápravu tak, aby bola vždy a všade rovnaká organizácia strelnice
podľa nasledovných článkov Pravidiel biatlonu:
3.4.2.2 STREĽBA LEŽMO A STOJMO
Pozerajúc sa v smere streľby, pravá polovica strelnice je vyhradená pre streľbu ležmo a ľavá polovica pre
streľbu stojmo. Rozdelenie musí byť jasne označené informačnou tabuľou. Výnimka v rozdelení na pravú
a ľavú polovicu je urobená počas stíhacích pretekov, pretekov s hromadným štartom a počas pretekov
štafiet, keď pretekári strieľajú zo všetkých stanovíšť obidve strelecké položky - streľbu ležmo a stojmo.
3.4.2.3 VCHOD A VÝCHOD
Počas tréningu a pretekov musia pretekári prichádzať na strelnicu z ľavej strany a odchádzať pravou
stranou.
3.4.5 ČÍSLOVANIE A ZNAČENIE
Strelecké stanovištia a im prislúchajúce terče musia mať rovnaké číslo, ľahko viditeľné a začínajúce
sprava číslom 1.
Úloha 20/2014 - nová
Sekretariát SZB zabezpečí zverejnenie evidencie napomenutí a ich rozoslanie klubom biatlonu.
zodpovedný: M. Baka
termín: október 2015
ŠTK schvaľuje vyhodnotenie letnej sezóny 2014.
Návrhy na úpravu Pravidiel biatlonu
-

doplnenie článku 4.3.5 Pravidiel biatlonu o bod e)
e) Pretekár štartujúci v pretekoch v letnom biatlone musí mať pod tielkovým štartovným číslom oblečené
tričko s rukávom (krátkym alebo dlhým)
- 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.)
- úpravu článku 2.1.6 Súťažného poriadku, príloha č. 4 nasledovne:
„Priebežný rebríček, vydaný pred M SR, platí počas ...
- úpravu článku 1. Cezpoľný beh so streľbou z malokalibrovej zbrane - letný biatlon, príloha č. 6 nasledovne:
- vyškrtnúť v celom texte „z malokalibrovej zbrane“
- vyškrtnúť „Zbraň zo stojanu berie tak, že ju uchopí za hlaveň a takto, s hlavňou smerujúcou hore, ju nesie
na strelecké stanovište. Rovnakým spôsobom zbraň odnáša po streľbe späť do stojanu. Nosné remene na
zbrani môžu byť, ale nemusia.“ a nahradiť textom „Nosenie zbrane na strelnici podľa článku 7.1.2 a 8.5.5“
- úpravu článku 2. Beh na kolieskových lyžiach so streľbou z malokalibrovej zbrane, príloha č. 6 nasledovne:
- vyškrtnúť v celom texte „z malokalibrovej zbrane“
ŠTK schvaľuje návrhy na úpravu pravidiel a odporúča ich na schválenie Prezídiu SZB.
3. Smernica zimy 2015/2016
ŠTK navrhuje kalendár zimy nasledovne:
I. kolo
dorast, dospelí
02.-03.01.2016
II. kolo
dorast, dospelí
09.-10.01.2016
I. kolo
žiaci
09.-10.01.2016
II. kolo
žiaci
23.-24.01.2016
III. kolo, OH nádeje
dorast, dospelí
20.02.2016
III. kolo
žiaci
20.02.2016
M-SR
žiaci , dorast, dospelí
21.02.2016
M-SR
žiaci , dorast, dospelí
05.-06.03.2016
Slovenskú zimnú univerziádu 2016
študenti
05.03.2016
ŠTK schvaľuje Smernicu zimy 2015/2016, ktorá je súčasťou príloh zápisu.

RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP

SP
Osrblie
PsHŠ Osrblie
VP Osrblie
VP
SZB ?
Osrblie
Osrblie
VP Osrblie
PsHŠ Osrblie
Osrblie

4. Delegovanie TD a rozhodcov zimnej sezóny 2015/16
ŠTK schvaľuje delegovanie TD a rozhodcov pre zimnú sezónu 2015/2016 nasledovne:
02.-03.01.2016, I. kolo VP D+D
TD I - Jozef Hirschman
TD II - Milan Gašperčík
Delegovaní rozhodcovia: Miroslav Mesík, Pavel Blahušiak, Darina Blahušiaková
09.-10.01.2016, II. kolo VP D+D, I. kolo žiaci
TD I - Imrich Šarišský
TD II - Róbert Amtmann
Delegovaní rozhodcovia: Vladimír Kolhánek, Anton Hasara, Jozef Filip
23.-24.01.2016, II. kolo VP žiaci
TD I - Jozef Matiaško
TD II - Nadežda Šovčíková
Delegovaní rozhodcovia: Michal Szalma, Rudolf Szalma, Dagmar Mondlová
20.-21.02.2016, III. kolo VP, M-SR vo VP pre všetky kategórie
TD I - Jana Šimočková
TD II - Jozef Filip
Delegovaní rozhodcovia: Pavol Olbrychtovič, Miroslav Leitner, Dušan Šimočko
05.-06.03.2016, M-SR všetky kategórie
TD I - Anton Hasara
TD II - Klementína Štricová
Delegovaní rozhodcovia: Mirko Oberhauser, Imrich Šarišský, Anna Šulejová
5. Príprava kalendára letného biatlonu 2016
Viessmann pohár v letnom biatlone 2016
04.-05.06.2016 Prešov

I. kolo

25.-26.06.2016 Revúca

I.-II. kolo

30.-31.07.2016 Osrblie

II. kolo

24.-28.08.2016 Otepaa

SB WC

03.09.2016 Predajná

III. kolo

žiaci

Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

DD - žiaci

Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

DD

Rýchlostné preteky

Stíhacie preteky

všetky kat.

Rýchlostné preteky

-

30.-31.07.2016 - II. kolo D+D, M SR na kolieskových lyžiach (MiA, ŽyA, Ji, Jy, DiB, DyB) Osrblie, RP+SP
Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone 2016
04.09.2016 Predajná
17.-18.09.2016 Vyhne

všetky kat.
všetky kat.

Rýchlostné preteky

Preteky s HŠ
Vytrvalostné preteky

ŠTK odporúča návrh kalendára leta 2016 na schválenie prezídiu SZB.
6. Rôzne
a) Doškoľovací seminár rozhodcov na získanie licencie I., II. a III. triedy:
dátum: 21.-22.11.2015 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 úpravou predloženou O. Hanesovou
Sobota,21.11.2015
do 12:00
príchod
12:00-13:00
prezentácia
13:00-19:00
prednášky
19:00
večera
Nedeľa, 22.11.2015
9:00-10:00
prednášky
10:30-12:00
skúšky
12:00
vyhodnotenie
V prípade veľkého počtu poslucháčov, budú títo rozdelení na dve skupiny
Ú l o h a 34/2015
Sekretariát SZB zabezpečí rozposlanie pozvánok prihláseným rozhodcom.
Zodpovedný: M. Baka
Termín: 20.10.2015

Zapísala: O. Hanesová

Schválil: T. Fusko, predseda ŠTK

