Zápis
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB,
8. marca 2014 v Banskej Bystrici
Prítomní : J.Hirschman, T.Fusko, O.Kosztolányi, I.Šarišský, P.Mešťan, O.Hanesová
Program :
1. Kontrola úloh
2. Vyhodnotenie zimy2013/ 2014
- správy TD, rebríčky, VT, pohár, odporúčania
3. Schválenie Smernice leta 2014
4. Delegovanie TD a R leto 2014
5. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť
6. Prestupy, postaršenia
7. Príprava správy na VZ SZB
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. 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 –trvalá, schválené zmeny pravidiel zapracovať do Pravidiel biatlonu v elektronickej
podobe na stránke SZB
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. 50– splnená, formulár elektronickej prihlášky bol spracovaný, väčšina klubov ho
používala počas celej zimnej sezóny
č. 54 – splnená, návrh kalendára leta 2014 s výzvou na prihlásenie organizátorov
uvedených podujatí bol na stránke SZB zverejnený
č. 57 – splnená , školenie rozhodcov sa uskutočnilo. Vyhodnotenie školenia predložené
písomne.
č. 58 – trvá, v súvislosti s úlohou č. 2 ŠTK žiada GS SZB, aby boli pre TD zabezpečené
oranžové polokošele na letné preteky..
Termín : 30.4.2014
č. 59 – splnená, predseda ŠTK predložil Návrh Kalendára zimy 2013/2014 na
schválenie P SZB.
č. 60 – splnená, predseda ŠTK predložil Návrh termínov leta 2014 na schválenie
P SZB.
č. 61 – splnená, predseda ŠTK predložil Návrh Smernice zimy 2013/2014 na schválenie
P SZB.
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č. 62 – splnená, rozhodcovia, ktorí sa aktívne zúčastňujú podujatí SZB, ale platnosť
ich licencií uplynula v roku 2010 boli oslovení, licencie im boli predĺžené
č. 63 – splnená, O.Hanesová oslovila R.Šimočka, či súhlasí so svojím zaradením do
lektorského zboru – R.Šimočko súhlasí.
č. 64 – splnená z našej strany, žiadosť o zmenu odborného garanta a rozšírenie
lektorského zboru akreditačnej komisii MŠVV a Š SR bola zaslaná, zatiaľ
nemáme odpoveď – budeme urgovať
č. 65 – splnená, O.Hanesová prediskutovala s F.Bittterlingom možnosti školenia na MR.
Prihlášky budú zaslané v termíne a naši kandidáti budú zaradení na školenie
podľa možností IBU.
č. 66 – splnená, predseda ŠTK predložil návrh na schválenie koordinátora SEP na
zasadnutí P SZB zatiaľ sa o SEP jednalo len predbežne. .
Úloha, vyplývajúca z kontroly úloh
Ú l o h a č.67/2014
V súvislosti s úlohou č.5, GS SZB zabezpečí doplnenie povinností firmy SAJMON,
o povinnosť vytlačiť na každých pretekoch pre TD na poradu vedúcich výprav, na
základe zoznamu prihlásených, prezenčnú listinu prihlásených klubov.
Termín : od začiatku letnej sezóny 2014

2. Vyhodnotenie zimy 2013/14
SprávyTD predložil T. Fusko písomne s komentárom
Bolo konštatované, že pretrváva problém s účasťou zástupcov klubov na poradách
vedúcich výprav. Opakovane sa objavovali poruchy na vzduchovkovej strelnici.
TD do návrhov a odporúčaní zaradili :
- Umiestniť na vstupe do NBC informačnú tabuľu s prevádzkovým poriadkom – pomohlo
by to vyriešiť problémy s pohybom turistov a iných nepovolaných osôb po trati
- Aj na domácich podujatiach mať 5-8 usporiadateľov, aby kontrolovali vstup do
priestorov pretekov (veľmi veľa ľudí sa pohybuje v štarte a cieli, na strelnici aj trestnom
kole- veľa krát s malými deťmi či s domácimi miláčikmi)
- Urobiť údržbu vzduchovkových terčov
Rebríčky + VT (O.Kosztolányi)
V sezóne pretekalo 219 pretekárov z 23 klubov. VT získalo 189 pretekárov , z toho
bolo 28 MVT, 79. I.VT, 51 II.VT a 31 III.VT. Víťazom VP sa stal KB Valaská-Osrblie,
ktorý obsadil 1.miesto aj v seniorských a žiackych kategóriách, v juniorských kategóriách
zvíťazila VŠC Dukla BB.
ŠTK s c h v a ľ u j e rebríčky zimy 2013/204.
Návrhy a odporúčania
a/ Návrh na úpravu Pravidiel biatlonu :
Článok 1.6 PRIHLÁŠKY
1.6.1 doplniť za súčasný text:
Klub je povinný poslať prihlášku e-mailom na predpísanom formulári
1.6.1.1 vyškrtnúť bod d/
1.6.3 zmeniť text
„Podaním prihlášky klub potvrdzuje a zodpovedá za to, že pretekár je postený proti
úrazu a že je zdravotne spôsobilý pretekať“.
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b/ Návrhy a odporúčania pre nasledujúce volebné obdobie :
- Zaradiť do Smernice zimy Štart pretekov s hromadným štartom z 3 koridorov
- Spracovať jednoduchý systém akreditácie, aby boli označení tréneri a ľudia, ktorí
majú na starosti pretekárov s cieľom obmedziť počet ľudí v priestoroch pretekov
- Každoročne pred zimnou sezónou organizovať seminár aktívu TD
- Vyškoliť usporiadateľov na podujatia
- Na podujatia SEP vydávať rovnaké propozície pre naše kluby aj zahraničných
účastníkov
- Zaradiť povinnosť odhlasovať pretekárov, ktorí nenastúpia v pretekoch s hromadným
štartom do Smernic
- Zvážiť inováciu databázy SZB, aby ju bolo možné viac využívať
- Zaoberať sa riešením otázky oneskorených prihlášok, dopisovaním pretekárov do
štartovky – vznikajú problémy
- Zaradiť do organizácie pretekov krátke zhodnotenie po pretekoch (TD + usporiadateľ)
- Hľadať organizátorov, ktorí by boli usporiadateľmi žiackych pretekov
- Dokončiť areál
- Bezpodmienečne urobiť trať za mostom doprava
- Na strelnici a v kancelárii pretekov musí byť lekárnička
- Zvážiť zriadenie samostatnej strelnice na vzduchovku v NBC
- Urobiť nový mobilný systém číslovania stojanov na zbrane – máme nevyhovujúce
stále číslovanie
- Obnoviť značenie areálu
- Spracovať systém uplatňovania a používania Pravidiel pre tresty a disciplinárne
konanie
- V zmysle pravidiel trestať porušovanie pravidiel bezpečnosti - pretekári behajú so
zbraňami bez púzdier , vážne porušenie bezpečnosti
- Zákazy – zvážiť či zahrnúť trestné kolo a kde to zakotviť
Záverečné vyhodnotenie sezóny urobil predseda ŠTK J.Hirschman, okrem iného vyslovil
poďakovanie vedeniu SZB za vytvorenie podmienok pre preteky a trénovanie v NBC
v tejto náročnej nepriaznivej zimnej sezóne, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na vcelku
úspešnej zimnej sezóne 2013/2014.
ŠTK s c h v a ľ u j e vyhodnotenie zimy 2014

3.Schválenie Smernice leta 2014

Predseda ŠTK J.Hirschman predložil Návrh Smernice leta 2014.
ŠTK s c h v a ľ u j e Smernice leta 2014.
Prebehli predbežné jednania s Maďarmi, ktorí chcú usporiadať medzinárodné preteky
v letnom biatlone 8.-10.8.2014, v prípade, že sa tieto uskutočnia ŠTK ich navrhuje ako
4. kolo VP v LB. Zástupca maďarskej strany plánuje prísť na jednanie s vedením zväzu.
Ú l o h a č. 68/2014
Sekretariát SZB zabezpečí zaradenie pretekov v Maďarsku a Nemecku s odporúčanie na
preteky v Čechách na stránke ČSB (letní biatlon) do kalendára leta v Spravodaji a na
stránke SZB.
Termín : apríl 2014
Ú l lo h a č. 69/2014
Sekretariát SZB pošle po schválení Smerníc leta prezídiom SZB kalendár leta
s usporiadateľmi a druhmi pretekov na ČSB a Nemcom (F.Hübnerovi).
Termín : 20.3.2014
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4. Delegovanie TD a R – leto 2014

ŠTK delegovala TD a R na letnú sezónu 2014 nasledovne :
I.kolo , 7.-8.16.2014 - Osrblie
TD I : J,Hirschman
TD II : P.Mešťan
Delegovaní rozhodcovia : A.Mešťanová, J.Málik, J.Grán
II.kolo, 28.-29.6..2014 – Predajná
TD I : J.Šimočková
TD II : I.Šarišský
Delegovaní rozhodcovia : R.Hasillová, J.Ridzoňová, R.Amtmann
III.kolo +M SR, 6.-7.9.2014 – Vyhne
TD I : J.Matiaško
TD II : N.Šovčíková
Delegovaní rozhodcovia : B.Polašeková, P.Blahušiak, D.Blahušiaková
M SR, 13.-14.9.2014 – Revúca
TD I : O.Kosztolányi
TD II : T.Fusko
Delegovaní rozhodcovia : J.Filip, V.Kolhánek, S. Kosztolányiová

5. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť
Neboli žiadne návrhy

6. Prestupy, postrašenia

ŠTK sa zaoberala žiadosťou o prestup T. Hasillu a oznámením R.Cienika
ŠTK s c h v a ľ u j e prestup T.Hasillu z KB Valaská-Osrblie do VŠC Dukla Banská
Bystrica.
ŠTK berie na vedomie vôľu R.Cienika štartovať v letnej sezóne 2014 v kategórii mužov A
Ú l o h a č. 70/2014
O.Hanesová zabezpečí vydanie rozhodnutia o prestupe a oznámenia pre R: Cienika.
Termín : 15.3.2014

7. Príprava správy na VZ SZB
Predseda ŠTK predniesol návrh správy o činnosti ŠTK v uplynulom volebnom období,

s tým, že správu pošle členom na doplnenie, resp. úpravu.
Úloha č. 71/2014
Členovia ŠTK zašlú predsedovi ŠTK pripomienky k správe na VZ SZB.
Termín : 22.3.20014

8. Rôzne

a/ ŠTK sa zaoberala návrhom KRRK na zmenu kategórií veteránov. Môžu byť rôzne
názory, bolo by potrebné, aby sa k tomu vyjadrili tí, ktorých sa to týka, aj keď sa nedá
vyhovieť všetkým.
KRRK navrhuje kategórie nasledovne :
Muži : 22 – 39 roční
Ženy 22 – 39 ročné
40 - 54 roční
40 ročné a staršie
55 roční a starší
ŠTK o d p o r ú č a dať návrh na zmenu kategórií na diskusiu na stránke SZB, resp.
v Spravodaji SZB – po vyhodnotení diskusie prehodnotiť kategórie (najskôr jeseň 2014)..
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Na záver sa predseda ŠTK poďakoval všetkým členom ŠTK za prácu počas celého
volebného obdobia a zasadnutie ŠTK ukončil.

Zapísala : O.Hanesová

Schválil : J. Hirschman, predseda ŠTK

