Zápis

zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB,
29. marca 2012 v Banskej Bystrici
Prítomní : J.Hirschman, T.Fusko, P.Kobela, O.Kosztolányi, I. Šarišský, O.Hanesová
Program :
1. Kontrola úloh
2. Vyhodnotenie zimy 2011/2012
- Správy TD, VT, rebríčky, pohár, odporúčania
3. Schválenie odznakov SZB za športovú výkonnosť
4. Delegovanie TD a rozhodcov leto 2012
5. Vyhodnotenie semináru a školenia rozhodcov
6. Návrh kandidátov na licenciu TD IBU
7. 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 pozrieť v úlohách TD
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, je potrebné dať
cez GS objednávku.
Termín : 31.12.2012
Boli vyjasnené požiadavky, dôležité je aby aktuálne platné pravidlá boli na stránke
SZB, potrebné vyjasniť akým spôsobom bude zabezpečená dotlač.
č. 22 – trvalá, predseda ŠTK spracuje závery z vyhodnotenia správ TD do
Informácií zo zasadnutia ŠTK, ktoré budú zverejňované na stránke SZB.
schválenými zmenami
č. 27 – trvá, ŠTK poveruje GS osloviť ŠTK pri SAŠS s otázkou opätovného zaradenia
letného biatlonu do programu školských súťaží.
Termín : ihneď
č. 31 – zrušená, otázku dohôd u rozhodcov evidovaných na úrade práce, vo vzťahu
k sociálnej poisťovni riešila úloha č. 28, (rozhodcovia evidovaní na úrade
práce môžu mať na rozhodovanie dohodu, ich príjem však nesmie prekročiť
predpísanú sumu).
č.36 - trvalá, sekretariát SZB a T.Fusko zabezpečia zverejnenie súpisky pretekárov na
stránke SZB (interné) pred začiatkom každej novej sezóny
č.37 – trvalá, vložiť do zmlúv s usporiadateľmi a do smerníc povinnosť, aby prihlášky na
preteky boli posielané na prihlasky@biathlon.sk.

Úloha, vyplývajúca z kontroly úloh
Úloha
č. 38
T.Fusko zašle predsedovi ŠTK na kontrolu aktuálny text pravidiel.

Termín : ihneď
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2. Vyhodnotenie zimy 2011/2012

Správy TD – Vyhodnotenie zimy pripravil a predložil predseda ŠTK. Boli vyjasnené
kompetencie v rámci rozdelenia úloh v ŠTK.
V budúcnosti Vyhodnotenie správ TD bude robiť T.Fusko a ŠTK na svojom zasadnutí
dopracuje závery a odporúčania.
K práci TD bolo zdôraznené :
TD sú povinní dodržiavať ustanovenie o termíne zaslanie správy TD od 5 dní aby sa tieto
mohli posúvať ďalej pre potreby TD na ďalších podujatiach
Diskusia bola k odhlasovaniu pretekárov pred žrebovaním – túto možnosť využívalo málo
klubov, niekedy sa stalo, že klub pretekára odhlásil, ale tento sa v štartovnej listine objavil.

Návrhy a odporúčania k sezóne
- ŠTK navrhuje uviesť v smerniciach pre jednotlivé sezóny nasledovné ustanovenie :
Klub zaplatí štartovné za všetkých prihlásených pretekárov.
V prípade neúčasti pretekára z dôvodov vyššej moci (nemoc, počasie,
doprava) rozhodne o prípadného odpustení štartovného TD.
- ŠTK upozorňuje sekretariát, že ako nedostatok tejto sezóny bolo hodnotené, že na
medailách neboli nápisy – potrebné venovať príprave medailí väčšiu pozornosť.
- ŠTK upozorňuje, že usporiadateľ je povinný upozorniť tabuľou a rozhlasom na
štadióne na zákaz pohybu na tratiach počas pretekov (turisti)
- ŠTK konštatuje, že je potrebné zvýšiť spoločenskú úroveň M SR, čo je možné
zabezpečiť :
a/ účasťou reprezentantov
b/ účasťou médií, resp. propagáciou podujatia v médiách
c/ organizovaním dôstojného vyhlásenia výsledkov
- ŠTK navrhuje, aby sa dala vyrobiť jedna mala „fajka“ Viessmann do štartu
- Ďalej navrhuje zabezpečiť vlastnú nafukovačku na váženie a značenie zbraní
- ŠTK odporúča – realizovať výmenu gumenných pásov na malokalibrových
terčoch a rozšírenie rámov na 2 pásy papierových terčov na strelici NBC v Osrblí
- ŠTK vyzýva kluby, aby dodržiavali termín odovzdávania žiadostí (s príslušnými
podpismi) na postaršenie pretekárov do 30. novembra.
- ŠTK konštatuje, že je potrebné zjednotiť pravidlá pre používanie reklám v propozíciách
a štartovných listinách, vrátane sponzorskej lišty
- ŠTK navrhuje aby Marketingová komisia spolu s GS navrhla rozvrhnutie reklám
na propozíciách a na sponzorskú lištu s miesto pre reklamy usporiadateľa
(umiestnenie, veľkosť, počet).
- ŠTK navrhuje v prílohe č.4 Súťažný poriadok
vyškrtnúť článok :
6.1.3 Počítajú sa body za umiestnenie v konečnom rebríčku a do pohára sa
zaráta 75% umiestnených športovcov v kategórii
6.1.4 sa zmení na 6.1.3
Úloha
č. 39
T.Fusko spracuje šablónu propozícií a zašle ju GS na rozmiestnenie reklám.

Termín : ihneď
Úloha
č. 40
Sekretariát rozpošle rozmiestnenie reklám TD spolu s delegačnými listami, v prípade
zmeny počsa sezóny najneskôr do dvoch týždňov pred podujatím.
Termín : v texte
Rebríčky, pohár a VT za zimu 2011/2012 pripravil O.Kosztolányi
ŠTK schvaľuje rebríčky, umiestnenie klubov a VT za zimnú sezónu 2011/2012
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3. Schválenie odznakov SZB za športovú výkonnosť
Neboli predložené žiadne návrhy.

4. Delegovanie TD a rozhodcov leto 2012

ŠTK schvaľuje doplnenie aktívu TD o A.Hasaru. M.Kobelu.
Aktuálny aktív TD SZB má 23 členov.
ŠTK deleguje TD a rozhodcov na leto 2012 nasledovne :
I.kolo 2.-3.6.2012 Revúca
TD I: O.Kosztolányi
TD II : J.Matiaško
Rozh : N.Šovčíková, B.Polašeková, V.Kolhánek
II. kolo 23.-24.6.2012 Králiky (+ Univerzáda)
TD I : T.Fusko
TD II : B.Paugschová
Rozh : A.Šulejová, J.Ridzoňová, R.Hasillová
III.kolo + M SR 25.-26.8.2012 Vyhne
TD I : O.Hanesová
Rozh : K.Štricová, J.Barbierik, J.Mráz

TD II : J.Šimočková

M SR 8. -9.9.2012 Predajná
TD I : J.Hirschman
TD II : I.Šarišský
Rozh.: A.Hasara, P.Blahušiak, D.Blahušiaková
IBU pohár v Osrblí (bude aj kolom VP D+D), 20.-22.7.2012
TD : J.Filip
Rozh : členovia súťažného výboru
OME v LB, Osrblie 25.-29.7.2012
Rozh : členovia súťažného výboru

5. Vyhodnotenie semináru a školenia rozhodcov

Predložila písomne O.Hanesová. Školenia sa zúčastnilo 20 rozhodcov zo 4 klubov, z toho
8 získalo licenciu rozhodcu I. triedy, 8 získalo licenciu II. triedy a 4 získali licenciu III.
triedy. Seminára k OME 2012 sa zúčastnilo 15 vybraných rozhodcov.

6. Návrh kandidátov na licenciu TD IBU

Na základe výzvy IBU môžeme navrhnúť 2 kandidátov na získanie licencie TD IBU –
základné podmienky vek od 28 do 55 rokov, licencia MR – minimálne 4 roky, aktívna
účasť (ako rozhodca) na minimálne 2 medzinárodných podujatiach v priebehu posledných
dvoch rokov a ostatné definované v prílohe C, IBU pravidiel. Termín podania prihlášok :
do 8.4.2012.
Nie všetci kandidáti musia byť začlenení medzi TD, vybraný bude len počet, ktorý bude
nahradzovať odchádzajúcich TD, z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov.
Predseda ŠTK navrhol R.Šimočka
ŠTK schvaľuje R.Šimočka za kandidáta na získanie licencie TD IBU
P.Kobela navrhol Petra Kobelu
ŠTK nerozhodla o nominovaní P.Kobelu za kandidáta na získanie licencie TD IBU –
hlasovanie skončilo pomerom 3 za : 3 proti.
Predseda ŠTK predloží návrhy na schválenie P SZB.
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7. Rôzne

a/ ŠTK žiada GS o zabezpečenie prekladu IBU pravidiel.
b/ P.Kobela podal informáciu o možnosti využitia preukazov MŠ VV a Š v športe, ako
aj o rozvojových projektoch IBU. V tejto súvislosti má pripravený projekt celoštátnej
súťaže s postupovým systémom s cieľom zapojiť čo najviac nebiatlonistov,
ŠTK podporuje návrh P.Kobelu a po schválení sa bude podieľať na realizácii
c/ Ú l o h a
č. 41
Sekretariát s T.Fuskom zabezpečia uverejnenie zoznamu rozhodcov a aktívu TD na
stránke s kontaktmi, vr. tel. čísiel a e- mailovej adresy.
Termín : 30.4.2012
d/ O.Kosztolányi informoval, že na 3.kole SEP v Poľsku požiadali tamojší organizátori
o možnosť realizovať v rámci SEP aj výmenu rozhodcov, aby takto získavali skúsenosti.
Úloha
č. 42
Predseda ŠTK bude o požiadavke informovať P SZB a požiada prezidenta SZB, aby
túto požiadavku predniesol na stretnutí prezidentov zväzov biatlonu CZE, POL a SVK.
Termín : 31.3.2012
e/ Predseda ŠTK informoval, že hovoril s GS o vybavení aktívu TD oranžovými
vetrovkami Viessmann s označením Technický delegát SZB.
f/ ŠTK navrhuje úpravu Smernice leta – zmeny v druhoch pretekov : v bode 1, na II. kole
VP na Králikoch zmeniť druhy pretekov na rýchlostné a vytrvalostné preteky a na III.
kole vo Vyhniach sa 26.8.2012 budú bežať preteky s hromadným štartom, následne sa
zmení dátum Majstrovstiev Slovenska vo vytrvalostných pretekoch na 25.8.2012.
Úloha
č. 43
Predseda ŠTK predloží návrh ŠTK o zmene druhov pretekov na II. a III. kole VP na
schválenie P SZB.
Termín : 31.3.2012

Zasadnutie ŠTK ukončil jej predseda, ktorý poďakoval prítomným za účasť.
Najbližšie výjazdové zasadnutie ŠTK je plánované
v sobotu 2. júna 2012 v rámci VP v Revúcej

Zapísala : O.Hanesová
Schválil : J.Hirschman – predseda ŠTK

