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

29. septembra  2012 v Banskej Bystrici 
 
 
Prítomní : J.Hirschman, T.Fusko, O.Kosztolányi, I.Šarišský, P.Mešťan, O.Hanesová 
Neospravedlnený : P.Kobela 
 
 
Program : 

1. Kontrola úloh 
2. Vyhodnotenie leta 2012 

- Správy TD, VT, rebríčky, pohár, odporúčania 
3. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť 
4. Schválenie Kalendára zima 2012/2013 
5. Schválenie Smernice Zima 2012/2013 
6. Delegovanie TD a R – zima 2012/2013 
7. Plán práce ŠTK 2013 
8. 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.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 zašle predsedovi ŠTK  na kontrolu aktuálny text pravidiel, po  
                 prerokovaní navrhovaných  úprav T.Fusko pripraví novú verziu 
      č.40 – trvá,  sekretariát zabezpečí poslanie  reklamných partnerov v rámci zmluvy            
                 s usporiadateľom, resp. podľa potreby – tento systém v lete nefungoval, sponzori   
                 boli dodaní až po urgenciách   
      č. 44 – trvalá, sekretariát SZB zabezpečí posielanie aktuálnych zoznamov pretekárov  
                 najneskôr 2 dni pred pretekmi : a/ časomeračskej firme  
                                                                    b/ organizátorovi 
                                                                    c/ technickému delegátovi podujatia 
      č.45 – splnená, organizátori bolo oslovení cez stránku aj e-mailom 
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     Úloha, vyplývajúce z kontroly úloh  
     Ú l o h a č. 46/2012 
     Predseda ŠTK prejedná s GS zasielanie sponzorov a partnerov SZB, dohodne  
     pravidlá pre reklamy organizátora s GS – počet reklám organizátora , veľkosť,  
     umiestnenie  a pod. 

        Termín : 30.11.2012 
                 

2. Vyhodnotenie leta 2012 
     Vyhodnotenie správy TD- T.Fusko  
     TD zodpovedne pristúpili k správam, boli spracované podľa pravidiel v predpísanej  
     šablóne, správy sú zverejnené na stránke SZB. Formálna stránka správ je v poriadku,      
     je z nich možné vyčítať čo fungovalo a čo nie. 
     I.kolo VP – Revúca, TD O.Kosztolányi  
     Propozície – formálna stránka nespĺňala požiadavky, nebolo uvedené že sa jedná  
     o podujatie s medzinárodnou účasťou.  
     Prezentácia – telefonicky sa prezentoval KB Breza. TD uvádza  komu bolo odpustené  
     zaplatenie štartovného  za prihlásených pretekárov, ktorí na podujatie neprišli.   
     Strelnica - 14ks malokalibrových streleckých stavov bolo málo, čo malo za následok  
     zdržné časy 2x, značenie na strelnici nevhodné, kovové stojany na zbrane nespĺňajú  
     požiadavky podľa pravidiel 
     Rozhodcovia – je potrebné urobiť poradu a pripomenúť im pravidlá 
     Návrhy a odporúčania :  
     a/ zabezpečiť stojany na zbrane podľa pravidiel 
     b/ upraviť  značenie strelnice – súčasný systém je neprehľadný 
     c/ ozvučenie riešiť na inom mieste, v súčasnosti ruší prácu rozhodcov na strelnici a  
         časomieru 
     d/ zabezpečiť informácie o sponzoroch SZB – časomiera nemala informácie, použila  
        sponzorskú lištu zo zimy 
     II. kolo VP – Králiky, usporiadané v Predajnej, TD – B.Paugschová,   
     Propozície -  nevhodné prekopírovanie zimných ustanovení (zrušenie pre nedostatok  
     snehu), nebolo  definované štartovné 
     Strelnica – technická úroveň malokalibrových terčov nevyhovujúca, na vzduchovkových           
     terčoch chýbali platničky.  
     Súťažná porota riešila nosenie vzduchoviek KB  Breza, tlakovanie zbraní počas súťaží 
     Rozhodcovia  - výhrady k delegovaným rozhodcom, ktorí sa pretekov nezúčastnili,  
     ospravedlnenie poslala len R. Hasillová  
     Celkové hodnotenie – návrh na cenu fair play – Samuel Gajdoš (Fan Klub) – priznal, že  
     neodbehol TK čím klesol z prvého na posledné miesto a Miroslav Pavlák (Fan Klub) po  
     vyvesení výsledkových listín reagoval, že má zle napísaný výsledok  streľby v jeho  
     prospech, po oprave klesol z 5. na 7.miesto  
     Diplomy boli vyrobené pre Králiky. 
     Návrhy  a odporúčania : 
     a/ Zabezpečiť kompletnú opravu  malokalibrových  aj vzduchovkových terčov. 
     b/ Postaviť, resp. vyskúšať vzduchovkové terče pred pretekmi – neboli v rovine 
     III. VP –  Osrblie, TD - J.Filip  
     Uskutočnilo sa v rámci  IBU pohára – bez pripomienok. IBU pohár ovplyvňuje chod VP,  
     v stíhacích pretekoch sme porušili naše pravidlá,  v ktorých nemáme 10 sekundový štart,  
     body boli prideľované podľa časových odstupov 
     Návrhy a odporúčania : 
     Zvážiť premietnutie 10 sekundového štartovného intervalu v stíhacích pretekoch do  
     našich pravidiel.  
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     III. a IV.kolo VP, M SR vytrvalostné preteky – Vyhne, TD -  O.Hanesová   
     Propozície - chyba pri schvaľovaní propozícií, keď v propozíciách boli uvedené rýchlostné  
     preteky a v smerniciach preteky s hromadným štartom, preteky sa uskutočnili podľa  
     propozícií. Diplomy boli vyrobené podľa smerníc. 
     Prezentácia – možnosť úpravy prihlášok nevyužila polovica klubov. Zmeny v prihláškach  
     boli sankciované podľa smerníc. Najväčšie problémy pri prezentácii mali veľké kluby – KB  
     Valaská-Osrblie a ŽP Šport Podbrezová. Zdržali priebeh prezentácie. 
     Na porade vedúcich výprav bol riešený návrh TD  na posun pretekov pre horúčavy, D+D  
     sa posunuli, žiaci ostali bez zmeny. 
     Rozhodcovia – z troch delegovaných rozhodcov sa zúčastnil 1, K.Štricová sa     
     ospravedlnila, J. Barbierik poslal náhradu – rozhodkyňu s I. triedou 
     Návrhy a odporúčania  
     a/ Dôsledne postihovať v zmysle smerníc zmeny v prihláškach pri prezentácii 

Z :  TD, funkcionári usporiadateľa 
     b/ Kontrolovať predložené návrhy propozícií, či sú v súlade so Smernicami  

Z :  predseda ŠTK 
     c/ Zvážiť úpravu pravidiel biatlonu čl. 2.3.2 zloženie Súťažnej poroty  nasledovne : 

      a/ technický delegát – predseda 
b/ riaditeľ pretekov alebo hlavný rozhodca 
c/ technický delegát II alebo jeden z delegovaných rozhodcov  
d/ 2 zástupcovia klubov 

         Cieľ – posilniť odbornosť a dôsledné dodržiavanie pravidiel – zástupcovia klubov sú    
         benevolentnejší  

Z: ŠTK 
     d/ Zvážiť určenie rozhodcu na strelnici zodpovedného za pozorovanie ukladania    
         a vyberania     zbraní, meranie zdržného času v prípade chyby  a manipulácie so  
         zbraňou. 

Z : TD + hlavný rozhodca  
     M SR- Predajná, TD – J.Hirschman– 
     Propozície boli na schválenie poslané neskoro – návrh na zrušenie článku 2.5 posielanie     
     propozícií klubom  
     Strelnica - technické problémy s malokalibrovými terčami   
     SP riešila protest voči zdržnému času, ktorý bol zamietnutý 
     Rozhodcovia  - delegovaní rozhodcovia neprišli z dôvodu nesúhlasu s uplatňovanou   
     náhradou  cestovného   
     Celkové hodnotenie – chýbalo väčšie zvýraznenie Majstrov Slovenska.  
     Návrhy a odporúčania  
     a/ Opraviť čl.2.5 pravidiel o rozposielaní propozícií všetkým klubom  
     b/ Upraviť priestor pod vzduchovkové terče. Je nerovný, čím vznikajú problémy s terčami. 
     c/ Vymeniť nevhodné lanká v malokalibrových terčoch 
     d/ Požiadať prezidenta SZB o výnimku z uplatňovania Smernice č. 1/2012 o vyplácaní  
         cestovného  pre rozhodcov    
     Hodnotenie predsedu ŠTK  J.Hirschman : 
     Predložil štatistiku letnej sezónu, kde konštatoval nárast súťažiacich klubov aj pretekárov  
     oproti minulému roku, k úspešnosti sezóny prispelo usporiadanie IBU pohára v LB   
     a OME v LB v Osrblí. 
 
     VT, rebríčky, pohár – O.Kosztolányi 
     Predložil písomne s komentárom. O.Kosztolányi pripomienkoval  novo schválený systém  
     bodovania všetkých pretekárov v kategóriách, k čomu sa rozprúdila diskusia  – po diskusii  
     ŠTK  potvrdila správnosť a opodstatnenosť nového bodovania s odôvodnením, že  
     podporuje motiváciu klubov k účasti na pretekoch. 
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     O.Kosztolányi poukázal na nedostatok  článku 6.3.3 Súťažného poriadku, ktorý sa  
     zaoberá bodovaním reprezentantov, ktorí v čase konania VP alebo M SR reprezentujú  
     SZB, keď sa im započítavajú body len v dňoch keď sa konajú naše preteky a len  
     v disciplínach, ktoré sa uskutočňujú na našich pretekoch. Príklad : náš pohár je v sobotu  
     a v nedeľu a bežia sa rýchlostné a vytrvalostné preteky – reprezentant v tom istom týždni    
     reprezentuje, ale preteky sa bežia vo štvrtok  a v piatok – podľa terajšieho znenia článku  
     6.3.3 Súťažného poriadku nemá nárok na body.   
     ŠTK s c h v a ľ u j e  rebríčky letnej sezóny, výkonnostné triedy a hodnotenie klubov  
 
     Závery a odporúčania ŠTK z hodnotenia letnej sezóny 
     a/ ŠTK neschvaľuje návrh na zrušenie, resp. úpravu článku 2.5 pravidiel. Propozície je  
         potrebné posielať všetkým klubom a to buď e-mailom, alebo poštou klubom, ktoré  
         nemajú e-mailové adresy. 
     b/ Diplomy sa dávajú tlačiť pred sezónou podľa Smerníc, v prípade zmien teda ostávajú  
         pôvodné údaje 
     c/ TD I určí ako pozorovateľa na strelnicu TD II, resp. jedného z delegovaných rozhodcov.  
     d/ Prejednať na zasadnutí P SZB  výnimku zo Smernice č.1/2012 pre vyplácanie  
         cestovného rozhodcom 
     e/ Postúpiť D.Litvovi – KRRK - návrhy na udelenie ceny fair play pre Samuela Gajdoša  
         a Miroslava Pavláka (obidvaja Fan Klub) a na základe návrhu TD aj pre Veroniku  
         Machyniakovú (KB Valaská-Osrblie), ktorá sa priznala, že mala zle napísanú streľbu,  
         čím klesla vo výsledkovej listine  z 1. na  4. miesto  (III.kolo Vyhne)  
     f/ Stiahnuť malokalibrové aj vzduchovkové terče na zväz a skontrolovať, resp. ich opraviť. 
     g/  ŠTK navrhuje úpravu pravidiel SZB : 
         článok – 2.3.2 zloženie Súťažnej poroty   
         Súťažná porota má 5 členov nasledovne : 
               a/ technický delegát – predseda 

  b/ riaditeľ pretekov alebo hlavný rozhodca 
  c/ delegovaný funkcionár SZB s najvyššou rozhodcovskou kvalifikáciou   
  d/ 2 zástupcovia klubov 

          článok  6.3.3 prílohy č.4 Súťažný poriadok  
          vyškrtnúť text v poslednom riadku za ....reprezentanta SR v každej disciplíne konanej    
          v čase SlP a MSR 
     ŠTK  s c h v a ľ u j e  vyhodnotenie  letnej sezóny a návrhy a odporúčania ŠTK k letnej   
     sezóne 2012 
 

 
3. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť - I.Šarišský 
     Neboli predložené žiadne návrhy.  

 
 

4. Schválenie Kalendára zima 2012/2013 
     Oproti návrhu z posledného zasadnutia ŠTK došlo k zmene navrhovaných termínov  
     z dôvodu prispôsobenia termínov SEP, nasledovne 
            29.-30.12.2012 -  I.kolo D+D                                 ostáva 
           12.-13.1.2013    -  II.kolo D+D + ON + SEP           I.kolo žiaci   
           19.-20.1.2013    -  I.kolo žiaci                                 II.kolo D+D + ON   
            26.-27.1.2013                                                        II.kolo žiaci 

2.-3.2.2013       -  II.kolo žiaci                                III.kolo + MSR VP D+D  + SEP   
16.-17.2.2013                                                        MSR VP - III.kolo žiaci                                 

            23.-24.2.2013  -   III. kolo všetky kategórie 
2.-3.3.2013      -   M SR všetky kategórie            ostáva 
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     ŠTK s c h v a ľ u j e  kalendár zimy 2012/2013 
 

 
5. Schválenie Smernice Zima 2012/2013 
     ŠTK sa zaoberala žiadosťami  o usporiadanie žiackych podujatí v zimnej sezóne 2012 
     a rozhodla, že  I.kolo žiakov 12.-13.1.2013 sa uskutoční na Králikoch a jeho     
     usporiadateľom bude Fan Klub a II. kolo žiakov 26.-27.1.2013 sa uskutoční v Breze  
     a jeho usporiadateľom bude KB Breza, s podmienkou, že budú vopred prediskutované  
     podmienky,  nakoľko sa jedná o nového usporiadateľa bez skúseností a usporiadanie  
     pretekov bude náročnejšie na financie.  
     Ú l o h a č. 47/2012 
     Predseda ŠTK prejedná s predsedom KB Breza podmienky usporiadania II. kola žiakov  
     v Breze, vrátane personálneho, technického aj finančného zabezpečenia. 

        Termín : 10.10.2012 
     V prípade dohody bude potrebné, aby TD I a TD II navštívili Brezu vopred v dostatočnom  
     časovom predstihu a úzko spolupracovali s usporiadateľom. 
 
     Predseda ŠTK potom predniesol Návrh Smerníc pre zimnú sezónu 2012/2013. 
     ŠTK s c h v a ľ u j e Smernice pre zimnú sezónu 2012/2013. 
     Ú l o h a č. 48/2012 
     Predseda ŠTK predloží Smernice zimy 2012/2013 na schválenie P SZB. . 

        Termín : 13.10.2012 
 

 
6. Delegovanie TD a R – zima 2012/2013 
    ŠTK delegovala TD a rozhodcov na zimnú sezónu nasledovne: 
 
     I.kolo D+D  - 29.-30.12.2012 - Osrblie   
           TD I: Jozef  Hirschman                                                    TD II : Klementína Štricová 
           Rozhodcovia  :  Pavel.Olbrychtovič, Vladimír Makovník, Milan Trnik 

 
           I.kolo žiaci - 12.-13.1.2013 -  Králiky 
           TD I:   Jozef Matiaško                                                      TD II : Peter Kobela 
           Rozhodcovia  : Nadežda Šovčíková, Pavel Šima, Božena Polašeková 
        
           II.kolo D+D + ON -   19.-20.1.2013  - Osrblie 
           TD I:  Ondrej Kosztolányi                                                 TD II : Peter .Mešťan 
           Rozhodcovia  : Anna Mešťanová, Jozef Málik, Ľudovít Vilusz 
                
            II.kolo žiaci  - 26.-27.1.2013 - Breza        
            TD I:  Tomáš .Fusko                                                        TD II : Ondrej Kosztolányi 
            Rozh :  Vladimír Kolhánek, Pavel Závalec ml., Soňa Kosztolányiová  
                                    

III.kolo + MSR VP D+D  + SEP - 2.-3.2.2013 – Osrblie  
            TD I:    Olina Hanesová                                                   TD II : Božena Paugschová 
            Rozhodcovia :  Miroslav Mesík, Jozef  Filip, Jana Šimočková 

       
III.kolo žiaci  - 16.-17.2.2013 - Osrblie         

            TD I:  Imrich Šarišský                                                      TD II : Anton Hasara 
            Rozhodcovia  :  Pavel Blahušiak, Darina Blahušiaková, Milan Kobela  
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           M SR všetky kategórie - 2.-3.3.2013       
           TD I:  Jozef Hirschman                                                     TD II : Mirko Oberhauser 
           Rozhodcovia  : Marta Oberhauserová, Júlia Ridzoňová, Anna Šulejová 
 
 
 
7. Plán práce ŠTK 2013 
    Predložený písomne, opravené  I.zasadnutie na   23.3.2013 
    ŠTK  s c h v a ľ u j e  Plán práce ŠTK na rok 2013. 

 
 

8. Rôzne 
   a/ Informáciu z Kongresu IBU podal  T.Fusko, pre nás je  zaujímavé, že  v lete nebudú   
       pod IBU žiadne preteky, ostali len  MS na kolieskových lyžiach –  zatiaľ ešte dva roky 
       do najbližšieho Kongresu. OME v biatlone  ostáva do 26 rokov, bol návrh zrušiť na OME   
       juniorské kategórie to neprešlo. Medzinárodní rozhodcovia IBU – môžu pôsobiť ako  
       medzinárodní rozhodcovia  na podujatiach IBU   v ich  domovskej krajine aj po uplynutí  
       platnosti licencie MR IBU  z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov. Do TK IBU boli  
       v doplňujúcich voľbách zvolení  – V.Iliev, K.Oja.  
       Ak v zápise z Kongresu budú schválené záležitosti, ktoré by mali byť premietnuté do  
       našich pravidiel, pripraví O.Hanesová návrh, ktorý rozpošle na odsúhlasenie členom  
       ŠTK a ktorý bude následne predložený na schválenie  P SZB. 
   b/ Seminár TD IBU-  na marcovom zasadnutí sa ŠTK zaoberala návrhom kandidátov  
       do skupiny TD IBU. Schválila R.Šimočka, nerozhodla v prípade P.Kobelu, ktorého      
       následne schválilo P SZB. IBU akceptovala len prihlášku  R.Śimočka, ktorý bol pozvaný  
       na seminár IBU TD  v októbri 2012.   
   c/ O.Kosztolányi predložil požiadavku, aby sa SZB  pripojil do organizovania  pretekov na  
       kolieskových  lyžiach (SEP)   k Ćechom a Poliakom a navrhol zvážiť  usporiadanie  
       superšprintu po niektorom VP. 
   d/ T.Fusko informoval o návrhu TK IBU  pre mládežnícke kategórie od  žiakov. Vyplýva  
       z neho, že naše vekové kategórie súhlasia s návrhom IBU. Líšime sa v streleckých  
       položkách u najstarších žiakov (3 streľby)  a u mladších dorastencov (4 streľby).Navrhol  
       pripraviť návrh na marcové zasadnutie. U žiakov IBU začína od 8-9 ročných a strieľajú aj  
       žiaci 10-11 roční . U malých žiakov TK IBU  neodporúča stíhacie preteky a preteky  
       s hromadným  štartom. 
    e/ Predseda ŠTK J. Hirshman požiadal T.Fuska, aby z dôvodu jeho neprítomnosti,  
        predniesol  záležitosti ŚTK na  zasadnutí P SZB 13.10.2012.  
 
 

Najbližšie zasadnutie ŠTK je plánované  
v sobotu 23. marca  2013 v Banskej Bystrici 

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


