Z á p i s č. 9
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB
dň a 25. marca 2017 v Banskej Bystrici
Prítomní :

O.Kosztolányi, T,Fusko, M.Baka, J.Jendrál, I.Šarišský, O.Hanesová

Ospravedlnený : M.Mesík
Neprítomný
Program :

: R.Šimočko
1. Kontrola úloh
2. Vyhodnotenie zimy 2016/2017
3. Správy TD, VT, rebríčky, pohár, odporúčania
4. Schválenie Smernice leta 2017
5. Delegovanie TD a R – leto 2017
6. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť
7. Rôzne

V úvode zasadnutia predseda ŠTK O.Kosztolányi informoval, že prezídiom SZB bola ŠTK
potvrdená v zložení, v akom pracovala v minulom období, s výnimkou L.Mladšieho, ktorý
požiadal o uvoľnenie z ŠTK.
1. Kontrola úloh
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 30/2015 - trvá
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a ich príloh so všetkými
schválenými úpravami.
zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: priebežne .
Úloha 33/2015 - trvá
Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a rozošle ich dotknutým klubom biatlonu.
zodpovedný: sekretariát SZB
Termín: priebežne
2. Vyhodnotenie zimy 2016/2017
a/ Vyhodnotenie správ TD - predložila O.Hanesová.
Vyhodnotenie správ TD je súčasťou tohto zápisu
.
b/ Rebríčky, VT, pohár – O.Kosztolányi
V sezóne súťažilo 225 pretekárov, z toho je 185 držiteľom VT. M VT – 23, I.VT – 83,
II.VT – 47, III.VT – 32. Kategória žien 40 ročných a st. nebola hodnotená, boli len 2 pretekárky.
Celkovým víťazom sa stal KB Valaská-Osrblie, ktorý vyhral aj v juniorských kategóriách,
v seniorských kategóriách zvíťazilo VŠC Dukla BB a prvé miesto v žiackych kategóriách patrí
Fan klubu biatlonu.
ŠTK sa zaoberala návrhom usporiadania vyhlásených kategórií na žiacke, mládežnícke
(bývalé juniorské) a celkový víťaz, v ktorom budú započítané všetky kategórie. Návrh vychádza

zo súčasných požiadaviek. Členovia ŠTK sa zhodli na zrušení započítavania bodov
reprezentantov, ako to uvádza článok 6.3.3 Prílohy č.4, pravidiel biatlonu.
O.Kosztolányi ďalej informoval o výsledkoch Streleckej súťaže Hamé v jednotlivých kategóriách.
Odporúčania zo zimnej sezóny 2016 /2017 (a+b) :
1. Rozšíriť okruh organizátorov (napr.KB Valaská-Osrblie v NBC Osrblie
2. Zabezpečiť ozvučenie pri vyhlasovaní výsledkov pretekov
3. Spropagovať preteky pre širšiu verejnosť.
4. Upraviť uchytenie vzduchovkových stavov, pri silnejšom vetre sa chvejú posledné tri stavy.
5. Zabezpečiť komentátora daného podujatia, zvýraznilo by to úroveň podujatia
6. Z dôvodu zvýraznenia významu Majstrovstiev. Slovenska by sa mala hrať hymna
7. Opraviť stojany na vzduchovkové zbrane, niekde už nie sú zárezy
8. Premietnuť používanie 3 koridorov do všetkých dotknutých pravidiel
9. Úprava pravidiel články 2.3 a 3.3 Prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu nasledovne
2.3 Usporiadanie a financovanie
Na základe návrhu ŠTK rozhodne včas Prezídium SZB o usporiadateľovi M SR výberom
z klubov, resp. iných subjektov, ktoré žiadali o ich usporiadanie.
2.3.1 Klub biatlonu, Usporiadateľ, ktorý chce usporiadať M SR písomne požiada ŠTK cez
sekretariát SZB do 31. mája predchádzajúceho roku (napr. pre leto 2009 a zimu
2009/2010 budú žiadosti podané do 31.mája 2008.)
2.3.2 Podmienkou pre pridelenie usporiadateľského práva klubu usporiadateľovi je, aby
sa v mieste usporiadania uskutočnili za posledné tri roky preteky Slovenského
pohára.
2.3.3 Náklady na organizačné i technické zabezpečenie spravidla hradí a výšku dotácie
určuje Prezídium SZB rozdiel medzi dotáciou a skutočnými nákladmi hradí usporiadajúci
klub usporiadateľ zo svojich či sponzorských peňazí.
3.3 Usporiadanie a financovanie
Na základe návrhu ŠTK rozhodne včas Prezídium SZB o usporiadateľovi jednotlivých kôl SlP
výberom z klubov, resp. iných subjektov ktoré žiadali o ich pridelenie.
3.3.1 Klub biatlonu, Usporiadateľ, ktorý má záujem usporiadať SlP, písomne požiada
ŠTK cez sekretariát SZB najneskôr do 31. mája predchádzajúceho roku (napr. pre leto
2009 a zimu 2009/2010 budú žiadosti podané do 31.mája 2008.)
3.3.2 Náklady na organizačné i technické zabezpečenie spravidla hradí a výšku dotácie
určuje Prezídium SZB rozdiel medzi dotáciou a skutočnými nákladmi hradí usporiadajúci
klub usporiadateľ zo svojich či sponzorských peňazí
10. Zaoberať sa výberom riaditeľa súťaží
11. Zrušiť článok 6.3.3. prílohy č.4
6.3.3. V prípade, že v dobe konania SlP alebo M SR sú pretekári poverení reprezentáciou
SR, zarátajú sa im do rebríčkov body za výsledky, ktoré dosiahli v uvedených pretekoch a
to tak, že bodová hodnota sa im vypočíta na výkon najlepšieho reprezentanta SR.
Posunúť číslovanie
12. Zmeniť štruktúru vyhodnotenia Slovenského pohára , nasledovne :
Žiacke kategórie
Mládežnícke kategórie (doteraz juniorské)
Celkový víťaz (všetky kategórie)

M. Baka podal informáciu o situácii v KB Valaská-Osrblie, v súčasnosti nie je schopný usporiadať
preteky.
ŠTK schvaľuje vyhodnotenie zimnej sezóny 2016/2017
Úloha č.1/2017
ŠTK poveruje predsedu ŠTK predložiť Vyhodnotenie zimy Prezídiu SZB
Zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: najbližšie zasadnutie P SZB

3. Schválenie Smernice leta 2017
Predseda ŠTK predložil návrh smernice leta 2017, bez usporiadateľov júlových pretekov.
ŠTK schvaľuje Smernicu leta 2017
Úloha č.2/2017
Predseda ŠTK zabezpečí rozposlanie výzvy na usporiadanie letných podujatí klubom biatlonu.
Zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: 31.3.017
Úloha č.3/2017
ŠTK poveruje predsedu ŠTK predložiť Smernicu leta 2017 na schválenie Prezídiu SZB
Zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: najbližšie zasadnutie P SZB
4. Delegovanie TD a R – leto 2017
ŠTK delegovala TD a R pre letnú sezónu 2017 nasledovne :
I.kolo Viessmann – pohár v LB, žiaci – 27.-28.05.2017 - Rajecké Teplice
TD I : Ondrej Kosztolányi
TD II: Miroslav Mesík
Delegovaní rozhodcovia : Jozef Filip, Vladimír Kolhánek, Michaela Luptovská
II.kolo Viessmann - pohár v LB, žiaci – 10.-11.06.2017 – Prešov
TD I : Jozef Hirschman
TD II: Jozef Filip
Delegovaní rozhodcovia : Jana Šimočková, Božena Polašeková, Dušan Šimočko
I.kolo Viessmann – pohár v LB, D+D – 17.-18.06.2017 - ???
TD I : Miroslav Mesík
TD II: Jozef Matiaško
Delegovaní rozhodcovia : Peter Kobela , Pavel Blahušiak, Darina Blahušiaková
II.kolo Viessmann – pohár v LB , D+D - 01.-02.07.2017 – ???
TD I : Robert Amtmann
TD II: Milan Gašperčík
Delegovaní rozhodcovia : Ján Jendrál, Pavol Olbrichtovič, Milan Trnik
M SR na kolieskových lyžiach – 22.-23.07.2017
TD I : Radovan Šimočko
TD II: Milan Kobela
Delegovaní rozhodcovia : Jana Pekárová, Miroslav Leitner, Ružena Hassilová

III.kolo Viesmmann-pohára v LB, M SR - 02.-03.09.2017 - Predajná
TD I : Nadežda Šovčíková
TD II: Mirko Oberhauser
Delegovaní rozhodcovia : Radovan Leitner, Anna Šulejová, Eva Darmová
M SR v LB – 23.-24.09.2017 – Revúca
TD I : Ondrej Kosztolányi
TD II: Klementína Štricová
Delegovaní rozhodcovia : Michal Szalma, Rudolf Szalma , Soňa Kosztolányiová st.

5. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť
Nebol podaný žiadny návrh.
6. Rôzne
a/ ŠTK schválila doplnenie Aktívu TD o Dušana Šimočka st..
b/ Prezident SZB informoval o zámere IBU organizovať skrátené vytrvalostné preteky, je to aj pre
nás vhodný variant – v budúcnosti je potrebné zvážiť úpravy pravidiel
c/ ŠTK sa zaoberala smernicou o cestovných náhradách –po úpravách bola smernica schválená,
Úloha č.4/2017
ŠTK poveruje predsedu ŠTK predložiť Smernicu o cestovných náhradách na schválenie Prezídiu
SZB
Zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: najbližšie zasadnutie P SZB
d/ ŠTK sa zaoberala Smernicou č.1/2016 o náhradách dobrovoľníkov.
Úloha č.5/2017
ŠTK poveruje M.Baku upraviť Smernicu č1/2016 predložiť ju predsedovi ŠTK
Zodpovedný: v texte
Termín: 31.3.2017
Úloha č.6/2017
ŠTK poveruje predsedu ŠTK predložiť Smernicu č.1/2016 na schválenie Prezídiu SZB
Zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: najbližšie zasadnutie P SZB
e/ Seminár rozhodcov sa uskutoční 11. 11.2017, detailný program seminára spracuje ŠTK na letnom
zasadnutí.
Úloha č.7/2017
Predseda ŠTK zabezpečí rozoslanie informácie o seminári rozhodcov s výzvou na prihlásenie
účastníkov seminára klubom biatlonu (termín pre kluby do 25.6.017)
Zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: apríl 2017
f/ Predseda ŠTK informoval o súťažiach Kalokagatie, ktoré dopadli veľmi dobre. Zaujímavé boli
večerné preteky. Zámerom je na budúci rok urobiť spoločné preteky s lyžiarmi, ktoré budú
bodované. Stále sa zaoberá myšlienkou zapojiť sa do Kalokagatie aj v lete

Najbližšie zasadnutie ŠTK je plánované 1.júla 2017 o 16,00 hod.

Zapísala : O.Hanesová, členka ŠTK
Schválil : O.Kosztolányi, predseda ŠTK

