Prítomní

Z AÁ P I S
zo zasadnutia SŠ portovo-technickej komisie SZB
dň a 23. jú la 2016 v Osrblı́

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

Kontrola úloh
Príprava kalendára zima 2016/2017
Príprava smernice zima 2016/2017
Plán práce ŠTK 2016/2017
Kontrola evidencie rozhodcov
Rôzne

1. Kontrola úloh
Úlohy vyplývajúce z uznesenia zo VII. Valného zhromaždenia SZB
- zabezpečiť vzdelávanie rozhodcov 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
Uskutočnilo sa stretnutie vyvolané SLA, obidve strany prejavili záujem o ďalšie prehlbovanie spolupráce

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 - splnená
oranžové polokošele pre TD boli vydávané priebežne podľa delegovania
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
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
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
ŠTK schválila doplnenie úlohy - delegovaní funkcionári SZB prídu na preteky v deň žrebovania na poradu
s organizátorom
ŠTK žiada sekretariát SZB, aby delegačné listy posielal aj TD II.

Úloha 21/2014 - splnená
M. Baka spracuje rozpočet na seminár aktívu TD
Úloha 22/2014 – zrušená
Sekretariát SZB požiada o predĺženie akreditácie vzdelávania rozhodcov.
Vzdelávanie rozhodcov rieši nový zákon o športe, je v plnej kompetencii SZB.
Úloha 23/2015 - splnená
Predseda ŠTK so sekretariátom SZB predložia návrh používať nosné remene aj v lete na diskusiu trénerom.
Úloha 24/2015 - splnená
Predseda ŠTK v spolupráci s komisiou letného biatlonu SZB pripraví kompletnú úpravu pravidiel letného biatlonu.
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
ŠTK odporúča nosenie zbraní lete, tak ako v zime - Prezídium SZB návrh zamietlo
Úloha 25/2015 - splnená
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“
Úloha 26/2015 - splnená
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.)
Úloha 27/2015 - splnená
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie návrhu kalendára na diskusiu, s výzvou pre usporiadateľov na usporiadanie II. kola VP žiakov
Úloha 28/2015 - splnená
GS SZB M. Baka bude informovať P. Kobelu a B. Paugschovú o rozhodnutí ŠTK.

M. Mesík informoval, že P. Kobela má záujem pracovať len ako rozhodca.
Úloha 29/2015 - splnená
O. Hanesová pripraví návrh programu doškoľovacieho seminára.

Úloha 30/2015 - trvá
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a ich príloh so všetkými schválenými
úpravami.
zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: priebežne

Úloha 31/2015 - splnená
M. Mesík spracuje úpravy testov pre skúšky rozhodcov.
Úloha 32/2015 - splnená
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.

Úloha 33/2015 - trvá
Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a rozošle ich dotknutým klubom biatlonu.
zodpovedný: sekretariát SZB
Termín: priebežne

Úloha 34/2015 - splnená
Sekretariát SZB zabezpečí rozposlanie pozvánok prihláseným rozhodcom.
Úloha 35/2016 -splnená
GS SZB skontroluje zmluvu s časomierou, chýbajúce body doplní pri uzatváraní zmluvy na ďalšie

2. Príprava kalendára zima 2016/2017

Predseda ŠTK rozposlal návrh kalendára členom ŠTK, ako aj trénerom RD a predsedovi
TMK. Tréner RD muži s navrhovaným kalendárom súhlasil, pripomienka TMK k pretekom
v decembri bola vyriešená na zasadnutí.
ŠTK schvaľuje Kalendár zimy 2016/2017 nasledovne :
29.-30.12.2016 Osrblie

I. kolo DD,okrem MiA, ŽyA Rýchlostné preteky

Stíhacie preteky

14.-15.01.2017 Osrblie

II. kolo

DD

Rýchlostné preteky

Preteky s HŠ

21.-22.01.2017

I. kolo

Žiaci

Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

11.-12.02.2017 Osrblie

II. kolo

Žiaci

Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

11.02.2017 Osrblie

III. kolo

DD

Rýchlostné preteky

-

04.03.2017 Osrblie

III. kolo

Žiaci

Rýchlostné preteky

-

Majstrovstvá Slovenska v biatlone
29.-30.12.2016 Osrblie

MiA, ŽyA

Rýchlostné preteky

DD

-

Vytrvalostné preteky

Žiaci

Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

04.-05.03.2017 Osrblie

DD

Rýchlostné preteky

Preteky s HŠ

05.03.2017 Osrblie

Žiaci

-

Preteky s HŠ

12.02.2017 Osrblie
25.-26.02.2017

Stíhacie preteky

3. Príprava smernice zima 2016/2017
O.Kosztolányi poslal členom ŠTK
ŠTK schvaľuje Smernicu zimy 2016/2017 (v prílohe).
4. Plán práce ŠTK 2016/2017
ŠTK schvaľuje Plán práce s tým, že terajšia ŠTK sa stretne pred VZ SZB – 3.10. o 17,00.
Termíny v roku 2017 sú odporúčané

5. Kontrola evidencie rozhodcov

O.Kosztolányi informoval, že celkove máme 256 rozhodcov :
Z toho IBU
27
III. triedy 55
II. triedy 55
I.triedy 119
Započítaní sú aj tí, čo nemajú zaplatené členské na tento rok, ale majú platnú licenciu.
Na kluby šiel list s výzvou pre rozhodcov , aby požiadali o predĺženie licencie.

6. Rôzne
a/ ŠTK schvaľuje úpravu Smernice č.2 pre školenie rozhodcov (v prílohe)
Zapísala : O.Hanesová

Schválil : O.Kosztolányi, predseda ŠTK

