Z á p i s č. 11
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB
dň a 7. oktobra 2017 v Banskej Bystrici
Prítomní :

O.Kosztolányi, T.Fusko, I.Šarišský, M.Mesík, J.Jendrál, R.Šimočko, O.Hanesová

Ospravedlnení : M.Baka
Program :
1. Kontrola úloh
2. Vyhodnotenie leta 2017
správy TD, správy HR, VT, rebríčky, pohár, odporúčania
3. Smernice zimy 2017/2018
4. Delegovanie TD a R - zima 2017/2018
5. Schválenie titulov
6. Príprava kalendára letného biatlonu 2018
7. Rôzne
Zasadnutie ŠTK otvoril jej predseda O.Kosztolányi.
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
Problémom je zosúladenie Disciplinárneho poriadku s pravidlami. Kým nebude zvolená
Disciplinárna komisia, patrí do kompetencie viceprezidentky pre šport.
Úloha 33/2015 - trvá
Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a rozošle ich dotknutým klubom biatlonu.
zodpovedný: sekretariát SZB
Termín: priebežne
Úloha č.8/2017 - trvá
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
Problémy pri vybavovaní, na koniec boli dohodnuté termíny spoločných žiackych podujatí:
17.-18.2.2018 v Osrblí a 9.-11.2.2018 City race v Ostrave
Prvé dva body úlohy je potrebné riešiť na úrovni obidvoch vedení.
Úloha č.9/2017 - trvá
ŠTK poveruje predsedu ŠTK predložiť Smernicu zimy 2017/2018 na schválenie Prezídiu SZB
Zodpovedný: predseda ŠTK
Termín: najbližšie zasadnutie P SZB

Úloha č.10/2017 - trvá
ŠTK poveruje predsedu ŠTK dodať na sekretariát SZB kompletné podklady pre vytlačenie Pravidiel
biatlonu pred seminárom rozhodcov
Zodpovedný: v texte
Termín: október2017
Úloha č.11/2017 – splnená z našej strany
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
Predseda aj predseda ŠTK SLA súhlasia, dostali od nás podklady, majú to predložiť na schválenie
Úloha č.12/2017 - trvá
ŠTK poveruje predsedu ŠTK predložiť vedeniu SZB špecifikáciu požiadaviek s približným
rozpočtom.
Zodpovedný: v texte
Termín: november 2017
Úlohy, vyplývajúce z kontroly úloh :
Úloha č.13/2017
Predseda ŠTK dá do súladu ustanovenia disciplinárnej komisie s ustanoveniami zákona o športe.
Návrh pošle členom ŠTK.
Zodpovedný: v texte
Termín: 30.október 2017
Úloha č.14/2017
Prezident SZB T.Fusko dorieši so zodpovednými vedúcimi zástupcami SLA body z úlohy 8/2017 :
a/ uznávanie preukazov SZB, aby naši členovia nemuseli platiť vysoké členské do SLA
b/ otázku štartovného (koľko, kto bude vyberať)
Zodpovedný: v texte
Termín: október 2017

2. Vyhodnotenie leta 2017
Vyhodnotenie správ TD za letnú sezónu 2017, spolu so správami koordinátora súťaží SZB
boli predložené písomne s komentárom.
ŠTK sa po diskusii uzniesla pre funkciu dohliadajúcu na súťaže na názve koordinátor súťaží SZB.
Do tejto funkcie aj pre ďalšiu sezónu ŠTK navrhuje O.Kosztolányiho.
Úloha č.15/2017
Predseda ŠTK pripraví návrh novelizácie zmluvy o usporiadaní podujatí SZB, spolu s návrhom ŚTK
na koordinátora a predloží ho na schválenie prezídiu SZB
Zodpovedný: v texte
Termín: november 2017
Rebríčky, VT boli členom poslané, súťaží sa zúčastnilo celkom 202 pretekárov, z toho VT získalo 178
z toho 22 M VT, 91 I.VT, 38 II.VT a 27 III.VT . Celkove sa zúčastnilo 27 klubov - celkove zvíťazil KB
Valaská-Osrblie, ktorý vyhral aj v mládežníckych kategóriách, v senioroch bol prvý KB Predajná,
v žiakoch Fan Klub Banská Bystrica
Strelecká súťaž Hamé - víťazi dorastenci A – P.Golian (MŠK Brezno), dorastenci B – M.Lepeň
(Vyhne), juniori –S.Závalec (Vyhne), dorastenky A—M.Hubačová (Vyhne), dorastenky B –
H.Horvátová a juniorky A.Netíková (obidve Brezno).
Odporúčania ŠTK .
a/ predchádzať chybám v zložení súťažnej poroty , (2 z klubu, funkcie), budeme sa touto témou
zaoberať podľa funkcii nového datasystému
b/ na poradách vedúcich výprav venovať pozornosť úprave pravidiel – zodpovedný TD
c/ do povinností TD II zúčastniť sa porady rozhodcov a v spolupráci s HR a delegovanými
rozhodcami, resp. koordinátorom poučiť rozhodcov o zmenách pravidiel, pripomenúť aktuálne
pravidlá
d/ úpravy pravidiel posielať e-mailom klubom a aktívu TD

e/ v zmluve zakotviť kontrolu zdravotného zabezpečenia na pretekoch
f/ zabezpečiť potrebný počet rozhodcovských kartičiek pre všetky preteky
g/ Úloha č.16/2017
Predseda ŠTK zaradí do rozpočtu na rok 2018 zakúpenie meracieho prístroja na odpor spúšte zbraní
a označenia súťažnej poroty.
Zodpovedný: v texte
Termín: november 2017
ŠTK schvaľuje vyhodnotenia leta
3. Smernice zimy 2017/2018
Smernice boli predložené písomne. Oproti návrhu bol upravený termín I.kola VP.
ŠTK schvaľuje smernice zimy
4. Delegovanie TD a R - zima 2017/2018
ŠTK delegovala TD a R nasledovne:
I.kolo Viessmann pohár D+D, žiaci – 29.-30.12.2017– NBC Osrblie
TD I : Mirko Oberhauser
TD II: Jozef Matiaško
Delegovaní rozhodcovia : Nadežda Šovčíková, Božena Polašeková. Jozef Filip
II.kolo Viessmann pohár D+D, žiaci – 13.-14. 01.2018 – NBC Osrblie
TD I : Jozef Hirschmann
TD II: Peter Kobela
Delegovaní rozhodcovi a : Peter Reguly st., Vladimír Kolhánek, Pavel Závalec ml.
III.kolo Viessmann pohár –muži A, ženy A, M SR d+d, žiaci – 03..-04.02.2018
TD I : Imrich Šarišský
TD II: Anton Hasara
Delegovaní rozhodcovia : Miroslav Mesík, Darina Blahušiaková, Pavel Blahušiak
III.kolo Viessmann pohár – žiaci, 17.-18.02.2018 – NBC Osrblie
TD I : Klementína Štricová
TD II: Dušan Šimočko, st.
Delegovaní rozhodcovia : Jana Pekárová, Júlia Ridzoňová, Ružena Hasillová
M SR , III. a IV.kolo Viessmann pohára – 03.-04.03.2018-NBC Osrblie
TD I : Róbert Amtmann
TD II: Jozef Filip
Delegovaní rozhodcovia : Milan Trnik, Miroslav Leitner, Eva Darmová
5. Schválenie titulov
Nebol žiadny návrh
6. Príprava kalendára letného biatlonu 2018
I.kolo žiaci, 19.-20.5.2018, Rajecké Teplice
II.kolo žiaci, 2.-3.6.2018, Prešov
I.kolo d+d, 16.-17.6.2018
II.kolo d+d, 30.6.-1.7.2018
III.kolo + M SR všetci, 1.-2.9.2018
M SR 15.-16.9.2018
M SR KL 7.-8.7.2018
Rajecké Teplice aj Prešov sú s podmienkou, ak sa neuskutočnia, budú spolu s d+d
M SR na kolieskových lyžiach budú aj s crosom a budú povinné pre CTM.
V júni sa uskutoční žiacka Kalokagtia v Trnave
ŠTK schválila návrh kalendára leta 2018
7. Rôzne
a/ školenia rozhodcov 11.11.2017 v Osrblí sa zúčastnia všetci členovia ŠTK. Prezentácia bude od
9,00 do 10,00. Počet prihlásených je cca 76 osôb.

Úloha č.17/2017
Predseda ŠTK zistí počet stolov a stoličiek v areáli. V prípade potreby zabezpečí cez riaditeľa areálu
zapožičanie materiálu v potrebnom množstve.
Zodpovedný: v texte
Termín: 11. november 2017
b/ ŠTK sa zaoberala listom P.Kazára –viceprezidenta pre mládež a konštatovala, že okrem úpravy
pravidiel vyhovela pri tvorbe kalendára požiadavkám už pred ich spísaním. Celoročné
sprevádzkovanie vzduchovkových terčov v NBC nie je záležitosťou ŠTK. Mali by sa dohodnúť kluby,
ktoré túto službu požadujú.
Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční 24.marca 2018 o 10,00 hod.

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

