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

8. marca  2013 v Banskej Bystrici 
 
 
Prítomní :  J.Hirschman, P.Kobela, T.Fusko, O.Kosztolányi, I.Šarišský, P.Mešťan,  
                  O.Hanesová 
Prizvaný :  M.Kazár 
 
 
Program : 

1. Kontrola úloh 
2. Vyhodnotenie zimy 2012/2013 

- Správy TD, VT, rebríčky, pohár, odporúčania 
3. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť 
4. Schválenie Smernice leta   2013 
5. Delegovanie TD a R – leto 2013 
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, bolo konštatované že stále  
                 je na poradách veľmi nízka účasť, aj keď je v záujme klubov, aby sa porád  
                 zúčastňovali 
      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 : 30.4.2013 
      č. 22 – zrušená,  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 písomne 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 – zrušená , T.Fusko zašle predsedovi ŠTK  na kontrolu aktuálny text pravidiel, po  
                 prerokovaní navrhovaných  úprav T.Fusko pripraví novú verziu 
      č.40 – splnená,  sekretariát  poslal  reklamných partnerov v rámci zmluvy            
                 s usporiadateľom, resp. podľa potreby  
      č. 44 – trvalá, sekretariát SZB zabezpečí posielanie aktuálnych zoznamov pretekárov  
                 najneskôr 2 dni pred pretekmi : a/ časomeračskej firme  
                                                                    b/ organizátorovi 
                                                                    c/ technickému delegátovi podujatia 
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      č. 46 – splnená, predseda ŠTK,  prejednanie a zasielanie sponzorov a partnerov  
                  SZB, dohodnutie pravidiel pre reklamy organizátora s GS – počet reklám  
                 organizátora , veľkosť, umiestnenie  a pod. 
      č. 47– splnená, predseda ŠTK prejednal s predsedom KB Breza podmienky  
                usporiadania II. kola žiakov v Breze, vrátane personálneho, technického aj  
                finančného zabezpečenia. Preteky sa pre zlé snehové podmienky v Breze  
                neuskutočnili 
      č. 48 – splnená, predseda ŠTK predložil Smernice zimy 2012/2013 na schválenie  
                 P SZB.  
      Úloha P SZB : 
      90/12 splnená,  ŠTK pripravila návrh prideľovania bodov v stíhacích pretekoch –  
                v bode  6/     

                               
 

2. Vyhodnotenie zimy 2012/2013 
    Vyhodnotenie Správ TD predložil  T.Fusko písomne s komentárom, zo správ TD  
    vyplynuli nasledovné odporúčania :  

Odporúčania 
- Zjednotiť postup pri menovaní DR alebo TD II do Súťažnej poroty 
- Označenie rozhodcov – potrebné používať vesty organizátorov 
- Prehodnotiť preplácanie cestovného rozhodcom 
- Zvážiť obsadenie funkcie veliteľa  strelnice  (bolo vyriešené počas sezóny) 
- Zabezpečiť bezporuchovosť vzduchovkových  terčov  
- Zo strany trénerov zabezpečiť, aby pretekári dodržiavali pravidlá o pohybe na 

strelnici počas nástrelu, prichádzajú v protismere v neprimeranej rýchlosti  
- Ak chcú tréneri poskytnúť počas pretekov zverencom náhradnú zbraň, je nutné ju 

mať označenú  
- Zoznam  a hodnotenie rozhodcov by mal hlavný rozhodca podať ako prílohu 

správy TD  
- Pri používaní jednej zbrane dvomi pretekármi zabezpečiť aby si nezamenili 

zbrane, tým sa zabráni protestom a diskvalifikácií (môže to kontrolovať TD2)  
- Doplniť chýbajúci vzduchovkový terč  
- Zabezpečiť toalety počas celej zimnej sezóny 
- Zabezpečiť bezporuchové fungovanie malokalibrových terčov 

 
    Na základe zistení a odporúčaní  ŠTK n a v r h u j e nasledovnú úpravu Pravidiel biatlonu  
    –    doplnenie :  

 
    Čl.  3.4.8.   Stojany na zbrane 
    Na strelnici pred priestorom pre trénerov musia byť vhodne umiestnené stojany na       
    rezervné zbrane pre každé zúčastnené družstvo počas pretekov a pre adekvátny počet     
    počas tréningu. Stojany musia byť jasne označené. Družstvá môžu stojany využívať     
    počas pretekov, tréningov a nástrelu. 
    Stojany v primeranom množstve slúžia na ukladanie zbraní pre kategórie mladšieho  
    dorastu, žien 31 ročných a starších, mužov 36-45 ročných, mužov 46 ročných a starších a  
    žiactva v zime, a pre všetky kategórie v lete. Rozpätie pre jednu zbraň je 35 cm. 
    Stojany budú číslované po desiatkach, t.j. 1, 11, 21 ....2, 12, 22, .... a postupnosť  
    číslovania bude z ľavej strany strelnice. Vo špecifických prípadoch je možné  
    postupnosť    číslovania upraviť. 
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    Čl. 4.4.2.   Kontrola na štarte 
    Pretekári sa budú hlásiť v priestore kontroly výstroja a výzbroje na štarte najneskôr 15    
    minút  pred ich predpísaným časom štartu, aby im mohli byť skontrolované a označené    
    lyže a zbrane a prehliadnuté ich oblečenie. Pretekárom, ktorých výstroj a výzbroj   
    nezodpovedá predpisom , nebude povolené prejsť kontrolou  na štarte skôr, ako  odstránia  
    zistené nedostatky.  
   Výstroj a výzbroj ktoré boli odkontrolované a označené kontrolou na štarte, nesmú byť  
   upravované spôsobom zakázaným týmito pravidlami. 
   Pracovisko kontroly výstroje na kontrolu  zbraní musí byť otvorené najneskôr 15      
   minút pred začiatkom nástrelu. Rezervné zbrane družstva, maximálne dve pre  
   družstvo, budú   zahrnuté do kontroly materiálu,  budú prekontrolované a označené,      
   a musia byť uložené do  stojanov na rezervné zbrane.  
 
  ŠTK  sa  zaoberala ďalšími problémami, ku ktorým počas zimnej sezóny dochádzalo : 
  a/ Problémy s časomierou počas sezóny – chyby v štartovných listinách  a výsledkoch  
      je potrebné venovať väčšiu pozornosť pri vyhotovovaní štartovných listín a výsledkov   
  b/ P.Kobela poukázal na to, že nefunkčnosť malokalibrových terčov (č.22 a 23) mohla  
      byť spôsobená tým, že došlo k  zásahu do riadiacej jednotky napriek odporúčaniu  
      firmy, že sa nemá rok do nej zasahovať.  T.Fusko vyjadril názor že je  
      potrebné vyškoliť ľudí, aby do terčov nezasahovali neoprávnené osoby. 
      Ú l o h a  č. 49/2013   
      GS SZB zašle  žiadosť na firmu HoRa,  aby zabezpečila zaškolenie oprávnených   
      osôb, ktoré budú môcť  zasahovať do terčov. 

Termín : 31.3.2013 
 c/ V tejto sezóne bol problém, že niektoré kluby neskoro zaplatili členské na tento rok.  
     Musí sa dodržiavať zásada, že kluby, ktorých pretekári štartujú v I. kole VP musia mať  
     k termínu konania I. kola zaplatené členské príspevky.  
 d/ O.Hanesová poukázala na to, že niektorí pretekári štartovali od I. kola za nový klub,  
     bez toho, aby im bol schválený prestup (P.Horniak –KB Predajná, pretekári, ktorí boli  
     členmi ŽP Šport Podbrezová prešli bez všetkého do KB Predajná).  
 e/ Kluby posielajú prihlášky elektronicky, ale každý ako chce, prihlášky nemajú formu.  
     Ú l o h a  č. 50/2013   
    T.Fusko  pripraví formulár elektronickej prihlášky, ktorý bude obsahovať všetky  
     potrebné náležitosti. 

Termín : 31.3.2013  
 f/ Bola prediskutovaná otázka lekárskych prehliadok pretekárov. ŠTK sa zhodla na tom,  
    že súčasný stav, kedy za zdravotný stav pretekára zodpovedá klub je vyhovujúci.  
g/ Je potrebné, aby sa delegovaní rozhodcovia po príchode hlásili u technického  
    delegáta. Táto povinnosť bude zahrnutá do zmluvy s usporiadateľom. 
     
VT, rebríčky, pohár 
O.Kosztolányi predložil na schválenie rebríčky za zimu 2012/2013, zoznam VT a hodnotenie 
pohára s komentárom.   
ŠTK  s c h v a ľ u j e VT, rebríčky a pohár za zimnú sezónu 2013/2013. 

 
            

3. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť –  
   Neprišli žiadne návrhy. 
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4. Schválenie Smernice leta  2013 
     a/ Kalendár leta 2013 
            1.-2.6.2013- I.kolo  VP v LB  

22.-23.6.2013- II.kolo VP v LB 
7.-8.9.2013 – III.kolo VP v LB 
14.-15.9.2013 M SR v LB 
 
31.8.2013 – MK Banská Bystrica a memoriál hrdinov SNP, Predajná 

             
           14.-16.6.2013  I.kolo Cross Cup Dušniky/POL 
           11.-12.7.2013 preteky na kolieskových lyžiach  Nové Mesto na Morave, nominačné  
                                  preteky  na MS v LB 
           17.-21.7.2013  MS v LB Forni Avoltri/ITA   
           1.-4.8.2013  OME v LB Haanja/EST 
     
    Predseda ŠTK predložil návrh Smernice na leto 2013. O usporiadanie M SR boli dvaja  
    záujemcovia, M SR sa uskutočnia vo Vyhniach.  
    Ú l o h a č. 51/2013 
    Predseda ŚTK predloží Smernice pre leto 2013 na schválenie P SZB a zároveň bude  
    požadovať zakúpenie púzdier na zväzové vzduchovky, aby boli dodržané pravidlá. 

Termín : 16.3.2013 
 

5. Delegovanie TD a R – leto 2013 
     
     I.kolo, 1.-2.6.2013 -  Revúca : 
           TD I: O.Hanesová                               TD II : I.Šarišský 
           Rozhodcovia  :  O.Kosztolányi, V.Kollhánek, J.Filip 

 
     II.kolo, 22.-23.6.2013 -  Predajná 
           TD I:   J.Šimočková                              TD II : P.Mešťan 
           Rozhodcovia  : A.Mešťanová,  J.Grán, J.Málik 
                
     III.kolo, 7.-8.9.2013 – Predajná     
            TD I:  M.Kobela                                    TD II : B.Paugschová  
            Rozhodcovia :  M.Mesík, P.Blahušiak, D.Blahušiaková 

       
     M SR, 14.-15.9.2013 - Vyhne        
           TD I:  J, Hirschman                               TD II : J.Matiaško 
           Rozhodcovia  : N.Śovčíková, B. Polašeková, I.Šarišský 
 
6. Rôzne 
   a/ R.Šimočko na seminári IBU TD  v októbri 2012 úspešne urobil tresty do skupiny TD IBU.   
   b/ Predbežne bol stanovený termín na školenie rozhodcov SZB – 18.-20.10.2013, v Osrblí.  
   c/ ŠTK sa zaoberala otázkou stíhacích pretekov. ŠTK prediskutovala návrh  
       O.Kosztolányiho na úpravu pravidiel.  Pravidlá sa zatiaľ nebudú meniť, väčšinou bol  
       prijatý návrh T. Fuska, zahrnúť ustanovenie o stíhacích pretekoch do Smerníc leta  
       v znení : 
       Stíhacie preteky s pevným  štartovým intervalom 
       Súťaži sa podľa pravidiel pre Stíhacie preteky s použitím štandardného štartový interval    
       5“ alebo 10“. Tieto preteky prebiehajú na tratiach a s počtom strelieb podľa pravidiel.  
       Žrebovanie stíhacích pretekov sa neuskutočňuje. Pretekárom sú prideľované štartové  
       čísla na základe výsledkov kvalifikačných pretekov.  V prípade štartu pretekárov, ktorý  
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       neboli umiestnení vo výsledkoch kvalifikačných pretekov, budú títo zaradení na koniec  
       štartovej listiny a ich poradie bude žrebované. Pretekár, ktorý dobehne do cieľa prvý, je  
       víťazom pretekov. V Stíhacích pretekoch s pevným  štartovým intervalom sa pre  
       výpočet bodov do VP  berie výsledný čas pretekára (čas v cieli mínus čas na štarte).  
       Body do VP tak nemusia súhlasiť s poradím v cieli. 
    
       ŠTK   n a v r h u j e úpravu článku 6.2 Prílohy č. 4 – Súťažného poriadku  Pravidiel    
       biatlonu nasledovne : 
         
6.2. Bodovanie pretekárov 
       Bodovanie pretekov SlP a M SR sa vykonáva  100  bodovým systémom a to tak,  
       že dosiahnuté výsledky pretekárov v individuálnych disciplínach sa prevedú  na body.  

Základom bodovej hodnoty je percentuálne vyjadrenie dosiahnutého výkonu pretekára - 
jeho časový odstup od času víťaza kategórie. Čas víťaza každej kategórie má hodnotu 
100 bodov. Od tejto hodnoty sa odčíta percentuálne vyjadrenie časového odstupu 
dosiahnutého ďalším  pretekárom. V Stíhacích pretekoch sa pre výpočet bodov berie 
výsledný čas pretekára. Bodové hodnoty sa vyjadrujú v dvoch desatinných miestach 
za celým číslom (nezaokrúhľujú sa na celé čísla). 

 
 

Najbližšie zasadnutie ŠTK je plánované  
v sobotu 1. júna  2013 na I.kole VP 

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