
Z á p i s     č. 10 
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB  

dňa 8.jú la  2017 v Banskej Bystrici 

 

Prítomní :            O.Kosztolányi, T,Fúsko, , J.Jendrál, I.Šarišský, M.Mesík,  O.Hanesová 

Ospravedlnení : M.Baka,  R.Šimočko   

  

Program  :         1.Kontrola úloh  
                           2.Príprava kalendára zimy 2017/2018  
                           3.Príprava Smernice zimy 2017/2018  
                           4.Kontrola evidencie rozhodcov 
                           5.Rôzne     

 

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  
    Úloha č.1/2017 - splnená 
    Predseda ŠTK predložil Vyhodnotenie zimy Prezídiu SZB 
    Úloha č.2/2017 - splnená 
    Predseda ŠTK zabezpečil rozposlanie výzvy na usporiadanie letných podujatí klubom biatlonu. 
    Nikto sa neprihlásil, ale nakoniec sa vyriešilo, keď sa dodatočne prihlásili 2 kluby 
    Úloha č.3/2017 - splnená 
    Predseda ŠTK predložil Smernicu leta 2017 na schválenie Prezídiu SZB 
    Úloha č.4/2017 -splnená 
    Predseda ŠTK predložil Smernicu o cestovných náhradách  na schválenie Prezídiu SZB 
    Úloha č.5/2017 - splnená 
    M.Baka upravil Smernicu č.1/2016 a predložil ju predsedovi ŠTK 
    Úloha č.6/2017 - splnená 
    Predseda ŠTK predložil Smernicu č.1/2016  na schválenie Prezídiu SZB      
    Úloha č.7/2017 - splnená 
    Predseda ŠTK zabezpečil rozoslanie informácie o seminári rozhodcov s výzvou na prihlásenie    
    účastníkov seminára klubom biatlonu – zatiaľ kluby neprihlásili záujemcov  
         
 
2.  Príprava kalendára zimy 2017/2018 

     Predseda ŠTK predložil návrh kalendára zimy, ktorý zohľadňoval termíny konania podujatí IBU  

     a ČSB. Po diskusii ŠTK  schválila nasledovný kalendár. 



I. kolo kategórie dorast, dospelí, žiaci 13.-14.01.2018 RP HP Osrblie 

II. kolo kategórie dorast, dospelí, žiaci 03.-04.02.2018 RP HP Osrblie 

 žiaci - SLA 27.-28.01.2018   SLA 

III. kolo kategórie muži A, ženy A   10.02.2018 RP - Osrblie 

M-SR 
kategórie dorast, dospelí, žiaci 
okrem muži A, ženy A 

10.02.2018 RP - Osrblie 

M-SR kategórie dorast, dospelí, žiaci 11.02.2018 - VP Osrblie 

III. kolo žiaci 17.-18.02.2018 RP XCX Osrblie 

III. kolo 
kategórie dorast, dospelí  
okrem muži A, ženy A 

03.03.2018 RP - Osrblie 

IV. kolo žiaci 03.03.2018 RP - Osrblie 

M-SR kategórie muži A, ženy A 03.03.2018 RP - Osrblie 

M-SR kategórie dorast, dospelí, žiaci 04.03.2018 - HP Osrblie 

 
   Úloha č.8/2017  
   V súvislosti s konaním spoločných pretekov žiakov ŠTK poveruje predsedu ŠTK uskutočniť jednanie    
   so zástupcom SLA, na ktorom  potvrdia : 
   a/ uznávanie preukazov SZB, aby naši členovia nemuseli platiť vysoké členské do SLA 
   b/ otázku štartovného (koľko, kto bude vyberať) 
   c/ termín ďalších spoločných pretekov žiakov 27.-28.1.2017 

   Zodpovedný: predseda ŠTK                                                        Termín: september 2017 

   ŠTK schvaľuje  Kalendár zimy 2017/2018 

 

 

3. Schválenie Smernice zimy 2017/2018 
    Predseda ŠTK predložil návrh smernice zimy 2017/2018 

    ŠTK schvaľuje Smernice zimy 2017/2018 

   Úloha č.9/2017  
   ŠTK poveruje predsedu ŠTK predložiť Smernicu zimy 2017/2018 na schválenie Prezídiu SZB  

   Zodpovedný: predseda ŠTK                                                   Termín: najbližšie zasadnutie P SZB 

 

4. Kontrola evidencie rozhodcov 

     Predseda ŠTK informoval, že v súčasnosti evidujeme 252 rozhodcov, veľká časť  nich nemá    
     predĺženú licenciu. Problém je v komunikácii s rozhodcami cez predsedov klubov.  Súčasný systém    
     informácií je nedostatočný a neoperatívny. Prezident SZB uistil že v novom systéme, ktorý sa   
     pripravuje to bude lepšie. 
      Na seminár rozhodcov kluby zatiaľ neprihlásili žiadneho člena. Môžu tak urobiť do 30.8.2017. 

    Predseda ŠTK, na základe svojho výberu eviduje : 

20  členov na nových rozhodcov 
 13 rozhodcov z 1. na 2. triedu 

        17 rozhodcov z 2. na 3. triedu 

 

    Úloha č.10/2017  
    ŠTK poveruje predsedu ŠTK  dodať na sekretariát SZB kompletné  podklady pre vytlačenie Pravidiel     
    biatlonu pred seminárom  rozhodcov 
    Zodpovedný: v texte                                                   Termín: júl 2017 

    ŠTK žiada sekretariát SZB o zabezpečenie tlače 300 ks Pravidiel biatlonu vo formáte A5. 



 

 

6. Rôzne  

    a/ ŠTK schvaľuje preloženie 1.kola VP v LB z júna na 16.-17.9. a usporiadateľa podujatia, ktorým  

         bude KB Valaská-Osrblie  

   b/ Úloha č.11/2017  
        V súvislosti s návštevou licenčnej komisie v NBC v Osrblí prezident SZB a predseda ŠTK   
         prejednajú certifikovanie bežeckých  tratí v NBC v Osrblí aj pre FIS. 

        Zodpovedný: v texte                                                   Termín: júl 2017 

   c/ M.Mesík informoval o úprave areálu v Selciach,  pochválil pozitívny prístup a pomoc starostu.  

        Rokovanie  so starostom sa uskutočnilo jednak na úrovni klubu, ako aj SZB za  účasti prezidenta  

        SZB T.Fuska, J. Laukovej a A.Kuzminovej. 

    d/ ŠTK žiada vedenie SZB : 
- o dodanie tričiek pre TD 
- o zabezpečenie vlastného technického materiálu pre preteky (vzduchovkové terče, stojany, 

podložky, čísla na  strelnicu, veterníky, značenie)  
        Úloha č.12/2017  
        ŠTK poveruje predsedu ŠTK  predložiť vedeniu SZB špecifikáciu požiadaviek  s približným   
        rozpočtom.      

       Zodpovedný: v texte                                                   Termín: november 2017 

 
 

Najbližšie zasadnutie ŠTK je plánované  7.októbra  2017 
 
 
Zapísala : O.Hanesová, členka ŠTK 
 
Schválil :  O.Kosztolányi, predseda ŠTK 


