SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia: III. kolo Viessmann pohára a Majstrovstvá SR v biatlone
Dátum a miesto konania: 28.2. – 1.3.2015
Usporiadateľ - názov KB: Slovenský zväz biatlonu v NBC Osrblie
Technický delegát: Mesík Miroslav
Technický delegát 2:Filip Jozef
Delegovaní rozhodcovia: p. Polašková Božena, p. Oberhauser Miroslav, p. Kulhánek
1.
2.

3.

PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania):
Propozície boli schválené a zverejnené na stránke SZB 24.2.2015.
Obsah propozícií zodpovedal čl. 2,5 pravidiel. /poznámka: možno trochu veľa upozornení /
PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
V sobotu 28.2.2015 v kancelárii budovy NBC Osrblie od 7,30 - 9,00 hod.
Na pretekoch sa zúčastnili aj pretekári Maďarskej republiky. Niektorí pretekári boli prihlásený do vyššej kategórii aké
sú schválené v našich pravidlách podľa roč. narodenia. Pretekári boli zaradený do štartovej listiny podľa prihlášok.
Do štart. listiny boli zaradený aj traja pretekári KB Levoča v kat. najmladšieho žiactva, ktorí neboli v súpiske SZB.
Pri prezentácii bola podaná prihláška a zaplatené členské za člena SZB.O tejto situácii boli informovaný aj členovia SP.
Na pretek s hromadným štartom muži A ,ktorý bol ako Majstrovstvá Slovenska nebol umožnený štart pretekárovi
KB Valaská -Osrblie p. Kramlovi za nesplnenie podmienok účasti na Majstrovstvách Slovenska.
PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) bol podľa pravidiel. V priestore cieľa bola uložená
cieľová doska, ktorá nespĺňala hrúbku a uloženie cieľovej čiary.
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
Trate boli pripravené a označené podľa pravidiel. Sneh na tratiach bol v dostatočnej vrstve .Menší problém vznikal
na otočke označenej oranžovou farbou, kde sa trať vplyvom počasia a množstva prechádzajúcich pretekárov postupne
stávala mäkkou. Vznikali tam menšie kolízie. Kontroly a zabezpečenie tréningu podľa pravidiel.
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov,
stojany na zbrane) v poriadku podľa pravidiel.
Problém s terčami na vzduchovkovej strelnici. Je potrebné kontrolovať kalibrovanie a uloženie platničiek otvorov pre streľbu
v ľahu, záklopky na terčoch a systém dvíhania záklopných terčov. /doporučujem každému TD/
Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
Za strelnicou ,zvýraznené korýtkami a smerovými tabuľami s dostatočným personálnym obsadením.
d) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) zabezpečené firmou Sajmon s dostatočným
zabezpečením.

4.

ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
Spracované podľa prihlášok v piatok. Žrebovanie prebehlo 40 min. po uplynutí času na podanie prihlášok za účasti TD.
Menšie nedostatky s pretekármi Maďarskej republiky. Dvaja pretekári boli presunutý do inej kategórii. Do štartovej listiny bol
v sobotu pred štartom zaradený pretekár Maďarskej republiky p. Bence, na ktorého sa v piatok podľa prihlášky zabudlo.
Žiacke kategórie a ostatné štartové listiny boli pripravené bez nedostatkov.

5.

VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie
všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
Elektronická časomiera podporená ručným meraním časov. Výsledky boli kontrolované a následne vyvesené na informačnú
tabuľu priebežne podľa pravidiel. Oficiálne výsledky boli vyvesené po odsúhlasení súťažnou porotou, ktorá sa stretávala po
dobehnutí posledného pretekára .

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Mesík Miroslav - TD
Fusko Tomáš - RP
Polašeková Božena – deleg. rozhodca
Majdiš Dustáv – KB Meteor DK
Mladší Libor – KB Revúca

Súťažná porota odsúhlasila výsledky pretekov, udelila prirážky, časové vyrovnania a diskvalifikáciu.
Prirážky boli za neodbehnuté trestné kolá, časové vyrovnania za zdržný čas na strelnici a diskvalifikácia za informáciu
na strelnici. Všetky uvedené skutočnosti sú zhrnuté vo výsledkových listinách.
Súťažnou porotou bol napomenutý aj p. Olejár Lukáš TU Zvolen za lyžovanie na tratiach počas preteku aj napriek
upozorneniu riaditeľa pretekov. Túto informáciu požadujem zapísať do formulára napomenutí súťažnou porotou.
Súťažná porota riešila aj zlé uloženie zbrane v stojane na strelnici pretekárky Forster Viktórii.
Pretekárke nebol udelený trest, pretože nebola vykonaná kontrola uloženia zbraní v stojane pred pretekom.
Po uplynutí časového limitu na protesty k výsledkovým listinám ma kontaktovala trénerka p. Halinárová, ktorá je trénerkou
diskvalifikovanej pretekárky a ktorej sa diskvalifikácia za komunikáciu týkala. Pani Halinárová mi tvrdila, že na strelnici ku
komunikácii nedošlo a informáciu pretekárke poskytla v priestore za strelnicou. Vysvetlil som jej, že návrh na diskvalifikáciu podal
člen súťažnej poroty a podľa čl.2.3.6 pravidiel som nepovažoval za potrebné vypočuť dotknuté osoby .Povedal som jej, že ja už
nemôžem zmeniť výsledkovú listinu a že proti rozhodnutiu súťažnej poroty môže podať odvolanie podľa čl. 2.3.7 pravidiel.
Na druhý deň pretekov som opätovne komunikoval s p. Halinárovou a pozval som si na vypočutie dotknuté osoby.
Z uvedeného stretnutia som spracoval krátky zápis, ktorý prikladám ako prílohu a ktorý som v prípade odvolania poskytol aj
predsedovi disciplinárnej komisii.
Podľa informácií zo strelnice som sa dozvedel, že viacerí tréneri vizuálne komunikujú s pretekármi pri odovzdávaní zbraní
do stojanov, ale ďalší návrh na diskvalifikáciu nebol podaný. Je potrebné si na túto situáciu dávať pozor.
7.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa
zúčastnil porady) Na pretekoch sa zúčastnilo 30 klubov z toho 6 z Maďarskej republiky. Porady sa zúčastnilo 13 klubov
/priložená prezentácia vedúcich výprav./
Zo strany klubov bola na porade vznesená požiadavka na zmenu štartu žiackych kategórií.
Návrh na uvedenú zmenu podal p. Kazár, ktorý je zástupca klubov. Túto požiadavku podľa informácií podal ústne 15.2.2015
tajomníkovi pretekov a 24.2.2015 ju poslal e-mailom na sekretariát SZB. Bolo požadované, aby v nedeľu 1.3.2015 žiacke
kategórie a kategórie dospelých štartovali s vymeneným poradím štartov a dodržaním časového programu.
Na porade bolo hlasovanie o zmene programu na preteky 1.3.2015. Pred hlasovaním som upozornil zástupcov klubov, že
rozhodujeme o zmene programu bez trénerov ,ktorý majú len žiakov a nie sú prítomný na porade.
Za zmenu hlasovalo 8 zástupcov klubov.
Za dodržanie programu 4 zástupcovia klubov + riaditeľ pretekov a tech. delegát.
Zdržal sa 1 zástupca klubov.
Po vyjasnení si niektorých technických a organizačných záležitostí bolo zástupcom klubov oznámené, že časový program ostáva
podľa vydaných propozícií a že sa vytvorí zoznam klubov k vyjadreniu a časovej zmene v budúcich pretekoch.

8.

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny) -neboli

9.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Organizácia pretekov na vysokej úrovni. Členovia organizačného výboru spravili všetko pre úspešné
zvládnutie pretekov.

10. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)
Na preteky bolo pozvaných 41 rozhodcov, zúčastnených 37. Hlavný rozhodca musel použiť rozhodcov aj z kancelárie pretekov.
Uvedený počet pre preteky s hromadným štartom bol nepostačujúci. Na postoch rozhodcov boli rozhodcovia s platnou
rozh. triedou . Dostatočný počet funkcionárov nebol na elektronické ovládanie terčov a museli sa použiť aj rozhodcovia.
Delegovaní rozhodcovia:
Pôvodne ŠTK delegovala - p. Blahušiak Pavel, p. Blahušiaková Darina a p. Žambor Juraj
Po ospravedlnení sa v januári p. Blahušiak a p. Blahušiaková boli nahradení p. Polaškovou Boženou
a p.Oberhuserom Miroslavom / člen KB Valaská- Osrblie, kde sa konali preteky/
a za p. Žambora ospravedlneného 3 dni pred pretekom bol nahradený p.Kulhánkom.
Delegovaní rozhodcovia boli zaradení na posty: ciel, strelnica a trestné kolo
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA – podľa propozícií
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE - k disp. bolo auto organizátora , nepostrehol som lekársku službu

13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia
podujatia apod.)
Privítanie pretekárov a hostí za pomoci hlásateľa, ktorý podával aj informácie o pretekoch, pretekároch
a výsledkoch. Vyhlásenie výsledkov podľa propozícií. Ceny a diplomy odovzdával prezident SZB p. Hyža
a riaditeľ pretekov p. Fusko. Pri vyhlásení bola použitá aj stena s reklamnými partnermi SZB.
14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Za aktuálnych klimatických podmienok boli trate, strelnica, organizácia pripravená na vysokej úrovni.
Chcem poďakovať všetkým organizátorom za úspešné zvládnutie III.kola Viessmann pohára
a Majstrovstiev Slovenska.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD :
Doporučujem v ďalších pretekoch viac kontrolovať komunikáciu na strelnici.
Pri zostavovaní kalendára treba zvážiť druhy pretekov v dvoch dňoch po sebe, aby sa nebežali dva najdlhšie preteky.
Je potrebné kontrolovať vzduchovkové terče pred pretekom. Po sezóne je potrebné spraviť na terčoch lepší servis.

Dátum:6.3.2015

Podpis: Mesík Miroslav

