Informácia zo zasadnutí ŠTK – 21.6. a 4.10.2008
Na svojich zasadnutiach ŠTK urobila kontrolu úloh a venovala sa bodom podľa
Plánu činnosti na rok 2008. Okrem iného ŠTK :
1. Pripravila návrh Smernice pre zimu 2008/ 2009.
2. Spracovala návrh kalendára leta 2009 – je dostupný na stránke SZB
na pripomienkovanie.
3. Urobila kontrolu evidencie rozhodcov a skonštatovala, že o predĺženie licencie
rozhodcu požiadalo v termíne málo rozhodcov. Ku dňu kontroly malo platné
licencie : 28 zo 62 rozhodcov I. triedy
17 zo 62 rozhodcov II. triedy
50 zo 129 rozhodcov III. triedy.
Na stránke SZB bola uverejnená výzva pre rozhodcov, ktorá bude ešte raz
uverejnená aj v Spravodaji č. 4 - Zima 2009.
4. Zaoberala sa návrhom zo Zhromaždenia klubov označiť vedúcich pretekárov
v jednotlivých kategóriách – nadväzuje na možnosti súčasnej časomiery. Po
zakúpení nového programu sa ŠTK k tejto otázke vráti.
5. Prehodnotila udeľovanie M VT a navrhla úpravu článku 2.9.4 prílohy č. 3 –
Športová klasifikácia biatlonu. Podľa tejto úpravy, ktorú schválilo P-SZB na
svojom zasadnutí 12.10. budú M VT udeľované len víťazom z Majstrovstiev
Slovenska a víťazom rebríčka (bol škrtnutý druhý odstavec čl. 2.9.4)
6. Zaoberala sa pripomienkami k hodnoteniu výstrelov pri poruchách vzduchoviek –
výstrel je jednoznačne definovaný čl. 8.6.1 Pravidiel. ŠTK upozorňuje, že je prísne
zakázané prenášať zbraň s médiom (bombičkou).
7. Vyhodnotila leto 2008, schválila rebríčky, VT a výsledky Viessmann pohára
(materiály uverejnené v tomto Spravodaji).
8. Delegovala rozhodcov na zimu2008/2009.
9. Zaoberala sa používaním vzduchoviek s nabíjaním zo zásobníka. Na základe jej
návrhu P-SZB 12.10.2008 schválilo používanie vzduchoviek so zásobníkom
v pretekoch SZB. Upozornenie na toto rozhodnutie je uvedené v Smerniciach pre
zimnú sezónu 2008/2009.
10. Dohodla sa na postupe prác pri úprave Pravidiel biatlonu.
11. Schválila Plán činnosti na rok 2009.
12. Prijala informáciu z 8. Kongresu IBU, ktorý sa uskutočnil začiatkom septembra
v Prahe. Boli na ňom schválené úpravy IBU pravidiel, ktoré sa však dotýkajú len
medzinárodných podujatí a účasti na nich. S týmito úpravami budú oboznámení
reprezentační tréneri a držitelia licencie medzinárodného rozhodcu IBU.
Spracovala : Olina Hanesová, predsedníčka ŠTK

