
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia : I. kolo Viessmann – pohára v biatlone, MiA a ŽyA, žiaci  
                                    II. kolo Viessmann - pohára v biatlone, dorast a dospelí 
 
 Dátum a miesto konania:10.-11.1.2015  Národné biatlonové centrum - Osrblie 
 Usporiadateľ - názov KB:  Slovenský zväz biatlonu 
 
Technický delegát : Jozef  Hirschman 
Technický delegát 2: Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy 
Delegovaní rozhodcovia SZB:               Dušan Šimočko st., rozhodca III. triedy  
                                                                  Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy  
                                                            Dagmar Mondlová, rozhodkyňa III. Triedy- 10.01.- ospravedlnená 
 

1. PROPOZÍCIE 
Propozície boli schválené 30.11.2014 ,   zverejnené na stránke SZB , či boli aj nejaké rozposielané som nezisťoval . 

2. PREZENTÁCIA 
Prezentácia prebiehala kancelárii pretekov na štadióne   ,podľa propozícií, bez problémov a až na pár výnimiek, väčšina 
využila možnosť ,deň pred pretekom opraviť prihlášku.Za všetkých prihlásených bolo zaplatené štartovné. 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie. 
a) Štart a cieľ . Priestory štartu a cieľa jasne označené, časy sa merali elektronicky firmou Sajmon. 
b) Trate boli riadne označené, upravený  tech. sneh, ,farebné označenie vyhovujúce, na trati pracovali tri dvojice kontrol. 
c) Strelnica  : Nakoľko Prezídium schválilo úpravu pravidiel v bode 3.4.8. strelnica nebola  v tomto bode zabezpečená a 

vybavená v zmysle pravidiel . Nástrel prebehol podľa časového harmonogramu aj s výmenou terčov;  koridory jasne 
vyznačené; podobne aj priestory pre trénerov; stojany na zbrane podľa potreby, boli označené, pevné, bez problémov. 
Pretekalo sa na 30-tých streleckých stavoch pre dospelých a 20-tých pre  žiakov 

d) Trestné kolo  bolo umiestnené 60m  za strelnicou, malo dve nezávislé kontroly dostatočne obsadené. 
e) Výpočtové stredisko bolo umiestnené na budove štadióna , ich práca prebiehala  bez problémov. 

4. ŠTARTOVNÉ  LISTINY .Boli vyhotovené bez označenia vedúceho pretekára. Uznávam dôvody usporiadateľa, ale 
neuznávam ako sa rozhodol nedodržať rozhodnutie Prezídia z 31.3. 2012 o používaní označenia pre vedúceho pretekára. 
Už aj z toho ,že vo väčšine sú v Prezídiu tí , ktorý toto označenie schválili. Som toho názoru ,že platné rozhodnutia sa majú 
dodržiavať , a ak čas rozhodne že sú zle , je nutné ich zrušiť. Ale to má urobiť ten kto má na to právomoc.   

5. VÝSLEDKY  .Rýchlosť spracovania a vyhodnocovania výsledkov bola na primeranej úrovni, čas meraný elektronicky,  
výsledky načas, po schválení  Súťažnou porotou ,bez nedostatkov. 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA . 
súťažná porota pracovala v zložení: TD – J. Hirschman, riaditeľ pretekov –T. Fusko, členovia –,  M. Oberhauser , I. 
Luptovský , J. Baloga. Riešila  problém s , diskvalifikáciou  za porušenie bezpeč.  predpisov , prirážky za neodbehnuté TK , 
ako aj za nevystrelený náboj. 
Rozhodnutia súťažnej  poroty : 10.01.2015: Dospelý: bez problémov. 
Žiaci :    Št.č. 35, 41 a 72 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) 

                      Št.č. 88 - diskvalifikácia za nesplnenie disciplíny, podľa 11.3.5.w) 
                      Št.č. 82 - diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate, podľa 11.3.5.j) 
11.01.2015. Dospelý 

                     Št.č. 66-prirážka 2 min. za neodbehnuté TK. 
                     Súťažná porota riešila aj pridelenie bodov v kategóriách v ktorých nedobehli do cieľa aspoň traja pretekári. 

Ja som navrhoval dodržanie Pravidiel SZB  podľa prílohy č.4 bod 6.3.2 , riaditeľ pretekov dal iný návrh ,  ktorý bol 
väčšinou schválený a pretekárom boli   pridelené body podľa  tohto návrhu. 

                 Žiaci : 
                     Št.č. 48 - prirážka 1 min. za nesprávne vyberanie a vkladanie palíc do stojana, podľa 11.3.3.g) 

Št.č. 60 - diskvalifikácia za použitie druhého zásobníka, podľa 11.3.5.s) 
ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV. Z  27 zúčastnených klubov biatlonu sa porady zúčastnili ôsmi  
zástupcovia (,KB Predajná, BK Fox team Prešov, Breza , Harmanec, Vyhne, Revúca , MŠK L. Hrádok. CC Levoča) 
Nakoľko sa v nedeľu bežal  vyraďovací šprint a  bola naplánovaná porada aj v tento deň , no účasť bola ešte 
biednejšia, len piati zástupcovia klubov. 
MIMORIADNE  UDALOSTI : neboli 

 



7. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru  bez problémov. 
Predseda organizačného výboru:  Peter Neuschl 
Riaditeľ pretekov: Tomáš Fusko 
Hlavný rozhodca: O.  Kosztolányi 
Tajomník:  Michal Baka 
Ekonómka pretekov: Michaela  Ambrozová 
Veliteľ strelnice: Milan Kobela 
Zástupca SZB:  Ján Hyža 

8. ROZHODCOVIA  :Počet rozhodcov dostatočný , označení boli . 
9. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA- Hygienické zariadenia  boli 

k dispozícii v hlavnej budove ako aj v mazacích bunkách a pre konzumentov a ubytovaných aj v hoteli. 
10. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE- zdravotná  sestra a auto usporiadateľa. 
11. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ  :Preteky boli moderované , v sobotu aj v  nedeľu bola  moderátorka , ktorá celé preteky 

oboznamovala  divákov s dianím na strelnici a tratiach. Účasť médií  som nepostrehol . Reklama bola rozmiestnená 
v priestore štartu a v areáli strelnice, ceny víťazom  odovzdával prezident SZB Ján Hyža a gen.sekretár  P. Neuschl,   

12. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: Preteky prebiehali  bez  problémov. K môjmu celkovému dobrému pocitu prispela 
aj skutočnosť , že vedenie zväzu sfunkčnilo budovu  Národného biatlonového centra. Je uzatvorená , vyhrievaná a plne 
funkčná. Strelnica je osvetlená, podchod  vhodne zastrešený , trať pre deti upravená ,nemusia sa trápiť k ,,čerešni“ ,   okolo 
budovy je položená  zámková dlažba ,proste areál  ako sa na Národné centrum patrí .  Počasie bolo striedavé , v sobotu 
pršalo , v nedeľu sa už ochladilo  , a aj diváci mali dobré športové zážitky. Preteky mali plynulý priebeh, nevyskytli sa žiadne 
vážne nedostatky, ktoré by mohli ohroziť regulárnosť podujatia. Chcem vyzdvihnúť prácu organizátora a rozhodcov, ktorí 
svoje úlohy plnili  spoľahlivo .Aj ceny pre víťazov boli hodnotné. 

13. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD :Navrhujem :  vyraďovací šprint  zaradiť do súťaží ako doplnkový pretek  a nie ako hlavný. 
Súčasné bodové hodnotenie nehodnotí samotný špor. výkon pretekára ale to či do cieľa dobehne len jeden alebo viacerý. 
- doriešiť spravodlivé bodovanie vo vyraďovacom šprinte 
- doriešiť označenie vedúceho pretekára. 

14. Štatistika : 
10.01.2015 

Prihlásení  81 –D;  97- Ž 
Štartujúci  78 / 91 

11.01.2015 
Prihlásení - 83 /  97 

Štartujúci -78 / 93 
 
 

Dátum:   20.01.2015                                                                          Podpis: Jozef Hirschman 



 
 

 


