
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia:     Majstrovstvá SR v biatlone 
Dátum a miesto konania:  5. – 6. 3. 2016 
Usporiadateľ - názov KB:   Slovenský zväz biatlonu 
 
Technický delegát:   Klementína Štricová, rozhodkyňa IBU 
Technický delegát 2:  Imrich Šarišský, rozhodca IBU 
 
Delegovaní rozhodcovia:  Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy 
     Anna Šulejová, rozhodkyňa III. triedy 
     Róbert Amtmann, rozhodca III. triedy 
 
 
1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania): 

Propozície boli spracované v zmysle pravidiel,  schválené predsedom ŠTK a včas zverejnené na internetovej stránke zväzu  
a vzhľadom k tomu, že po ospravedlnení technického delegáta pre neúčasť, boli zmenení delegovaní funkcionári SZB , z toho 
dôvodu boli rozposlané  klubom a novozvolenému technickému delegátovi dňa 25. 2. 2016 e-mailom. 
 

2. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 
v piatok 4. 3. 2016 od 14:00 – 17:00 v kancelárii pretekov na štadióne v Osrblí 
v sobotu 5. 3. 2016 od 8:00 – 9:30  v kancelárii pretekov na štadióne v Osrblí 
 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 
   Oberhauser Mirko, rozhodca III. triedy. 
   Priestory štartu a cieľa boli v poriadku. Rozhodcovia si plnili úlohy zodpovedne a spoľahlivo. 
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 
    Vzhľadom na zlé poveternostné podmienky boli trate pripravené kvalitne. Počas preteku na  kritických miestach boli       
    upravované. Kontrolu na tratiach zabezpečovalo 8 rozhodcov, ktorí si plnili úlohy zodpovedne. 
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov 

stojany na zbrane) 
   Amtamnn Róbert, rozhodca III. triedy 
   Strelnica bola pripravená dobre. Prvý deň pretekov neboli podľa čísiel zoradené stojany na zbrane a na druhý deň to bolo už  
    v poriadku. Strelnicu zabezpečovalo 12 rozhodcov a 10 operátorov HoRa. 
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 
   Šulejová Anna, rozhodkyňa III. triedy 
   Trestné kolo bolo v poriadku, zabezpečené 2 kontrolami. 
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) 
    Sajmon, s.r.o  
    Vzorne a včas pripravené. Počas pretekov zistené prirážky prekonzultované s poverenými rozhodcami a uvedené vo 
     výsledných listinách.  

4. ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB) 
Štartové listiny spracovalo výpočtové stredisko. V sobotu v kategórii starších dorasteniek bola chybne zaradená jedna 
pretekárka. Chyba bola včas odstránená a pretekárka odštartovala v správnej kategórii. 

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie 
všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 
Priebežné  a predbežné výsledky boli vyvesované včas aj s navrhovanými trestami. Oficiálne výsledky po schválení Súťažnou 
porotou boli odovzdané klubom. 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 
TD:     Klementína Štricová 
Riaditeľ pretekov:   Tomáš Fusko 
Delegovaný rozhodca SZB:  Róbert Amtmann  
Členovia:    Štefan Baloga – KB Prešov 
      Gustav Majdiš – KB Dolný Kubín 
Súťažná porota riešila: 



rýchlostné preteky – neodbehnuté TK,  žiaci  - podľa 11. 3. 3c, prirážka 1 min– št. č. 47, 87;  dorast a dospelí – podľa 11. 3. 4a, 
prirážka 2 min.  – št. č. 44, 73, 83. 
preteky s hromadným štartom – žiaci -  nesprávne vyberanie a vkladanie palíc do stojana ,  podľa 11. 3. 3g, prirážka 1 min. št. č. 
27, 62;  dorast a dospelí – neodbehnuté TK  podľa 11. 3. 4a, prirážka 2 min.  – št. č. 1, 42, 43, 44. 
Súťažná porota zasadala celkom 5 x. V nedeľu zasadala ráno pred pretekom žiakov na podnet niektorých zástupcov z klubov 
ohľadom nepriaznivého počasia.  

7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH  VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa 
zúčastnil porady) 
V sobotu podľa časového programu bola  porada vedúcich výprav, kde sa zúčastnilo 11  zástupcov z 26 klubov. 
 

8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 
Bez mimoriadnych udalostí. 

9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 
Predseda:     Michal Baka 
Riaditeľ pretekov: Tomáš Fusko 
Hlavný rozhodca: Ondrej Kosztolányi 
Tajomník pretekov: Michaela Ambrozová 
Ekonómka pretekov: Barbora Peštová 
Veliteľ strelnice:  Ján Jendrál 
Spolupráca s hlavným rozhodcom a riaditeľom pretekov bola spoľahlivá a zodpovedná a taktiež všetci funkcionári pracovali 
zodpovedne a spoľahlivo. 

10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) 
Bolo zabezpečené dostatočné množstvo rozhodcov a rozhodcovia si svoje povinnosti rozhodcu plnili spoľahlivo a zodpovedne, 
za čo im patrí veľké poďakovanie. 

11. UBYTOVANIE,  STRAVA,  OBČERSTVENIE,  HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A  DOPRAVA 
Ubytovanie si každý klub zabezpečoval sám.  V blízkosti areálu bol zabezpečený bufet. 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
Zabezpečené usporiadateľom –  p. Júlia Ridzoňová. 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia 
podujatia apod.) 
Počas celých pretekov moderovala skúsená O. Hanesová, ktorá na začiatku privítala všetkých prítomných na pretekoch a 
informovala o súťažnej porote, o organizačnom výbore a priebežne o dosiahnutých výsledkoch pretekárov v jednotlivých 
kategóriách. Vyhlasovanie výsledkov bolo v nedeľu za obidva dni. Ceny odovzdávali predseda organizačného výboru, riaditeľ 
pretekov a hlavný rozhodca. 

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
Celková úroveň pretekov bola dobrá a ako počas celej zimnej sezóny na vysokej úrovni. 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
- zvýšiť  počet zástupcov klubov na porade. 

  
Dátum: 10.03.2016  Podpis:  Klementína Štricová 


