SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia: I. kolo Viessmann pohára v biatlone
Dátum a miesto konania: 3. - 4.1.2015, Osrblie
Usporiadateľ - názov KB: Osrblie
Technický delegát: Imrich Šarišský
Technický delegát 2: Anton Hasara
Delegovaní rozhodcovia: Jozef Matiaško, Božena Polašeková, Nadežda Šovčíková
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PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania):
rozposlané načas, na strane č. 2 v úvode bolo uvedené III. kolo namiesto I. kola Viessmann pohára
PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) v poriadku
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
kvalitne pripravené trate aj napriek predchádzajúcim klimatickým podmienkam, pre nedostatok času trate boli skrátené
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov,
stojany na zbrane) v poriadku
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) v poriadku
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) v poriadku
ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
načas vyhotovené, uvedený zlý údaj v dĺžke trati kategória Ž A
VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie
všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
v zmysle pravidiel SZB
SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
TD Imrich Šarišský
RP Tomáš Fusko
delegovaný rozhodca Jozef Matiaško
tréneri Anna Murínová, Juraj Sanitra
ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa
zúčastnil porady) slabá účasť z 26 klubov 12 zúčastnených
MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny) žiadne
HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
organizácia a priebeh pretekov pripravených na kvalitnej úrovni a v súlade s pravidlami SZB
ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)
zúčastnili sa všetci delegovaný rozhodcovia, nedostatok v prvý deň pretekov kde pri kontrole zbraní a streliva bol iba jeden
rozhodca, ktorí nestíhal kontrolovať pretekárov pri príchode do cieľa a pretekári museli čakať na kontrolu
UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
podľa propozícií
ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
zabezpečené organizátorom
SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia
podujatia apod.)
otvorenia pretekov sa zúčastnilo vedenie SZB, zástupca spol. HAMÉ, ktorí zhotovovali fotografie pre svoje účely, počas oboch
dní pretekov bola prítomná RTVS
CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
vzhľadom na krátkosť času kvôli klimatickým podmienkam pre prípravu štadióna a tratí patrí poďakovanie zamestnancom NBC
za ich odvedenú prácu
NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
dobre sa osvedčila akreditácia trénerov na vstup do priestorov strelnice, počas oficiálneho tréningu a pretekov bolo zabezpečené
uvoľnenie tratí iba pre pretekárov
Dátum: 8.1.2015

Podpis:

