
SPRÁVA  TD 

 
Názov podujatia  :   MAJSTROVSTVÁ  SR v biatlone  a 
             III. kolo VIESSMANN pohára  s medzinárodnou účasťou 
                             
Dátum a miesto konania :  20.-21.02. 2016 
 
Usporiadateľ - názov KB :  Slovenský zväz biatlonu 
Meno TD  :                           Jozef Hirschman 
 
 
1.  PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 4.1 a 4.2 pravidiel, včasnosť 
     rozposlania) :  
     Propozície boli spracované v zmysle pravidiel, schválené predsedom ŠTK, včas      
zverejnené na internetovej stránke zväzu a klubu.   
 
2.  PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh,nedostatky, atď) 

Prezentácia sa uskutočnila v mieste pretekov. Nakoľko sa počas pretekov konali aj 
preteky Olympíjskych nadejí ,prvá porada vedúcich výprav sa konala už v piatok 
a nasledovne aj v sobotu pre slovenské kluby. 

     Na týchto poradách sa zúčastnilo 16 zástupcov z 26 zúčastnených klubov.  
3.  PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
     a/ Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 
       Priestory štartu a cieľa boli umiestnené vedľa seba, na vhodnom mieste. Časomiera 
zabezpečená SZB, podporená spoľahlivým ručným meraním. Rozhodcovia na pozíciách 
Štart  a Cieľ pracovali spoľahlivo. Zabezpečený bol aj dostatočný počet mazacích buniek 
 
     b/ Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 
         Trate pripravené dobre, prevládal umelý sneh v dostatočnej šírke a hrúbke, podľa 
potreby upravované..   
          
  
     c/ Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčovým  
         materiál, koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)  
         Strelnica bola označená, strelecké stanovištia boli vytýčené vhodným spôsobom ,       
latkami. Rozhodcovia na strelnici pracovali spoľahlivo. K dispozícii bolo 30 terčov pre 
malorážky a 20 terčov pre vzduchovky,a tieto až na malé výnimky pracovali spoľahlivo.     
          
          
         
      d/ Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 
          Trestné kolo umiestnené za strelnicou na lúke, dve kontroly dostatočné – bez  
          problémov.  
           
     e/  Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) 
          Umiestnené v priestore štartu a cieľa  - v poriadku. Pracovali spoľahlivo a rýchlo. 
           . 
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4.  ŠTARTOVNÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa 
odsúhlasených údajov   SZB)   
Štartovné listiny spracovávala výpočtová skupina. Po prezentácii bola vydaná nová 
štartovná listina.  

 
5.  VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, 
     správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna-uvedenie všetkých údajov podľa  
     schválených údajov SZB). 

       Čas meraný elektronicky, so zálohou ručného merania, streľba zadávaná elektronicky.  
       Priebežné a predbežné výsledky vyvesované včas aj s navrhovanými trestami.. Oficiálne 
výsledky po  schválení Súťažnou  porotou. Výsledky kluby dostali  v nedeľu so štartovnými  
číslami, ako aj po skončení pretekov a vyhlásení výsledkov.  
      
  

6.  SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 
Pracovala v zložení: TD – Jozef Hirschman (KB Revúca)   
                                 RP – Ondrej Kosztolányi  
                                  členovia: Dušan Šimočko st. 
                                                  Jirí Václavík- CZ 
                                                   Magdalena Wielechovska - POL                 

                                                          Marián  Kazár – SVK   
Pre žiacke kategórie : J. Hirschman , O. Kosztolányi , D. Šimočko st. ,M. Kazár , J. Maxa. 
 
Boli udelené  prirážky za neodbehnuté TK; diskvalifikácie  za vybočenie od vyznačenej trate, 
nedodržanie poradia streľieb , a nesplnenie disciplíny podľa11.3.6.w. , ďaslej napomenutie 
za malé porušenie zásad fair-play , a časové vyrovnanie za nefunkčné vzduchovkové terče. 
      Členovia Súťažnej poroty boli prítomní na všetkých stretnutiach – pracovali zodpovedne. 
 
7.  MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 

Neboli. 
 
 
8.  HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 

Hlavní funkcionári organizátora spoľahlivo a zodpovedne  pracovali v zložení ako boli 
uvedení v propozíciách. 

 
 
9.  UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA 
     A  DOPRAVA  
      Ubytovanie, stravu a dopravu si kluby zabezpečovali samostatne. Účastníci využívali WC  
      v hoteli BIATLON a  WC ktoré sú umiestnené pri kancelárii pretekov ako aj pri mazacích 
bunkách.                 
 
      
      
10. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 

Bolo zabezpečené autom organizátora , zdravotníčka sa zdržovala v označenom 
priestore. 
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11. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov,vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, 
      sponzorov, masmédií,propagácia podujatia apod.) 
      Podujatie malo primeranú spoločenskú úroveň. Výsledky boli vyhlásené v nedeľu .Ceny 
odovzdávali: O. Kostolányi a predseda organizačného výboru M. Baka. Preteky  po celý čas 
moderovala skúsená O. Hanesová , ktorá oboznamovala divákov aj s výsledkami. 
  
12. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
 Rozhodnutie SZB poskytnúť finančné prostriedky na výrobu snehu a personálne 
zabezpečenie areálu bolo podľa mňa správne a neviem či by ináč bolo možné preteky 
niekde  zabezpečiť.  Moje poďakovanie patrí aj p.B.Leitnerovi a pracovnej skupine pomocou 
ktorej, aj napriek tomu ,že už nikde na okolí nebol sneh, zabezpečili preteky na vynikajúcej 
úrovni. 
Bol zabezpečený dostatočný počet rozhodcov a hlavne pracovali zodpovedne, za čo patrí 
všetkým poďakovanie. 
 
13. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
Opraviť stojany č.18 ,19 ,a 20, pre vzduchovkové terče , nie sú pôvodné a náhradné majú 
veľkú vôľu. 

- Na záver sa chcem členov ŠTK (ktorý chodia  ako rozhodcovia aj mimo našej 
republiky ) či aj tam nosia členovia súťažného výboru označenie na nohe alebo len 
tak zavesené na stojane pre ďalekohľad ?  

14. Výsledkové listiny 
Sú uvedené vo výsledkoch na internetovej stránke SZB 

 
 
 

 
Dátum  :   04.03.2016                                                                         Podpis :  
                                                                                                            Jozef Hirschman 
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