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

2. júna  2012 v Revúcej 
 
 
Prítomní : J. Hirschman, O.Kosztolányi. I.Šarišský, P.Mešťan, 
                 O.Hanesová 
 
Ospravedlnení : T.Fusko, P.Kobela 
 
Program : 

1. Kontrola úloh 
2. Príprava kalendára – zima 2012/2013 
3. Schválenie Smernice pre zimu 2012/2013 
4. Príprava kalendára leto 2013 
5. Kontrola evidencie rozhodcov 
6. 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, je potrebné dať   
                 cez GS objednávku – zatiaľ sa zmeny robia v elektronickej podobe Pravidiel na  
                 stránke SZB 

Termín : 31.12.2012 
      č. 22 – trvalá,  predseda ŠTK  spracuje  závery  z vyhodnotenia správ TD do  
                 Informácií zo zasadnutia ŠTK, ktoré budú zverejňované na stránke SZB.  
     č. 27 – trvá, ŠTK poveruje GS osloviť  ŠTK pri SAŠS s otázkou opätovného zaradenia  
                 letného biatlonu do programu  školských súťaží. 

Termín : ihneď 
      č.36 -  zrušená, 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.   
     č. 38 – trvá, T.Fusko zaslať predsedovi ŠTK  na kontrolu aktuálny text pravidiel. 
     č. 39 – splnená z našej strany, šablóna propozícií je urobená a má ju GS na  
                 rozmiestnenie reklám. 
     č. 40 – trvá,  sekretariát posiela reklamných partnerov v rámci zmluvy s usporiadateľom,  
                 okrem toho posiela reklamné banery podľa potreby 
     č. 41 – splnená, zoznam rozhodcov a aktívu TD s kontaktmi, vr. tel. čísiel a e- mailovej  
                 adresy, bol uverejnený  na stránke SZB. 
.    č. 42 – splnená, predseda ŠTK o požiadavke  výmeny rozhodcov v rámci SEP  
                 informoval P SZB a požiadal prezidenta SZB, aby túto požiadavku predniesol na  
                 stretnutí prezidentov zväzov biatlonu CZE, POL a SVK, prezident prisľúbil. 
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     č. 43 – splnená, predseda ŠTK predložil návrh ŠTK o zmene druhov pretekov na II. a III.  
                 kole VP na schválenie P SZB. Schválené. 
 
     Úloha vyplývajúca z kontroly úloh : 
     Ú l o h a   č. 44/2012 
     Sekretariát SZB zabezpečí posielanie aktuálnych zoznamov pretekárov najneskôr 2 dni  
     pred pretekmi : a/ časomeračskej firme  
                              b/ organizátorovi 
                              c/ technickému delegátovi podujatia 

                Termín : trvale 
 
3. Príprava kalendára – zima 2012/2013 
    ŠTK podala prvý návrh  :  29.-30.12.2012     -  I.kolo D+D   

                                  12.-13.1.2013       -  II.kolo D+D   + ON + SEP 
                                  19.-20.1.2013      -   I.kolo žiaci  ??? 
                                  2.-3.2.2013         -   II.kolo žiaci ???   
                                  23.-24.2.2013     -   III. kolo všetky kategórie 
                                  2.-3.3.2013         -   M SR všetky kategórie 

    O termínoch sa bude ďalej  jednať po návrhoch ČSB a PZB na usporiadanie SEP. 
    Ú l o h a  č.45/2012 
    O.Hanesová zabezpečí oslovenie organizátorov na zimu aj leto cez stránku SZB. 

Termín : ihneď  
 

4. Schválenie Smernice pre zimu 2012/2013  
Predseda ŠTK predloží návrh Smernice na zasadnutí 29.9.2012, po vyjasnení 
termínov a usporiadateľov 
 
 

5. Príprava kalendára leto 2013 
    ŠTK navrhuje kalendár leta 2013 v termínoch ako v tomto roku, t.j. 
            1.-2.6.2013- I.kolo  

29.-30.6.2013- II.kolo 
24.-25.8.2013 – III.kolo 
14.-15.9.2013 M SR 
 

 
6. Kontrola evidencie rozhodcov 
   Zoznam rozhodcov za rok 2012 bol poslaný členom ŠTK na kontrolu e-mailom. 
   Bolo vyjasnené členstvo  Petry Nechálovej v roku 2012. 
   J.Hirschman požiadal o zmenu e-mailovej adresy na : 
                                                  hirschman.revuca @gmail.com 
   K 30.5.2012 máme :  20 medzinárodných rozhodcov s platnou IBU  licenciou, 
                                           z toho  
                                       3 technických delegátov IBU 
                                       4  medzinárodných rozhodcov bez platnej licencie z dôvodu veku 
                                       3 ústredných rozhodcov 
                                     49 rozhodcov III. triedy, z toho 16 má platnosť licencie do 12/11 
                                     54 rozhodcov II. triedy, z toho 6 s platnosťou licencie do 11/10 
                                                                           a 17 s platnosťou licencie do 12/11 
                                    114 rozhodcov I. triedy, z toho 2 s platnosťou licencie do 11/10 
                                                                           a 21 s platnosťou licencie do 12/11 
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2. Rôzne 

a/ TD I.kola konštatoval, že stále je neporiadok s prihláškami. Kluby  neupresnili  
    prihlášky a každý na pretekoch  vyjednáva, aby nemusel zaplatiť štartovné.  
    ŠTK sa dohodla, že nebude robiť závery po prvom kole, ale požiada TD, aby do  
    správy  zo všetkých kôl uviedli komu udelili výnimku zo zaplatenia štartovného  
    (klub+ meno). 

 
           Zasadnutie ŠTK SZB ukončil jej predseda, ktorý poďakoval prítomným za účasť. 

 
 

Najbližšie zasadnutie ŠTK je plánované  
v sobotu 29. septembra  2012 v Banskej Bystrici 

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