Informácie zo zasadnutia ŠTK
29.3.2008
Športovo-technická komisia SZB na svojom zasadnutí 29. marca 2008 :
1. skonštatovala, že úlohy plní priebežne. Prijala Harmonogram na prípravu tlače
Pravidiel biatlonu tak, aby tieto mohli byť vydané do konca roku 2008
2. prijala plán na vyhodnotenie uplatňovanie Smernice pre M SR stredných
a základných škôl v letnom biatlone, po tohtoročných M SR
3. znovu prejednala návrhy úpravy tratí pre leto aj zimu a odporučila ich na
schválenie P-SZB.
4. na základe správ TD a dostupných informácií vyhodnotila zimnú sezónu
2007/2008
- vyhodnotenie správ TD s prijatými odporúčaniami je uvedené v tomto
Spravodaji
- schválila rebríčky zimy 2007/08, výkonnostné triedy a pohár
5. zobrala na vedomie Smernice leta 2008 a Kalendár leta 2008
6. delegovala TD a rozhodcov na leto 2008
7. schválila Propozície Majstrovstiev kraja - Bratislava
8. prejednala a schválila návrh úpravy Pravidiel pre biatlon na kolieskových
lyžiach a odporučila ho na schválenie P-SZB.
9. v súvislosti s plánovanou kontrolou evidencie rozhodcov na júnovom
zasadnutí, požiadala o pripravenie materiálov sekretariát SZB. Podľa
informácií o predĺženie licencie rozhodcu požiadalo nízke percento rozhodcov
SZB, z tohto dôvodu ŠTK znovu upozorňuje všetkých rozhodcov SZB,
ktorým platnosť licencie skončila 31.12.2007, aby požiadali o jej
predĺženie a licenciu spolu so žiadosťou zaslali čím skôr na sekretariát
SZB. Budú akceptované aj kolektívne žiadosti – za celý klub. Aj k týmto
musia byť priložené licencie žiadateľov.
10. do aktívu technických delegátov ŠTK zaradila Mariana Kazára a Ing.
Radovana Šimočka, nakoľko v minulom roku získali získania licencie
medzinárodného rozhodcu IBU
11. ŠTK navrhla realizovať skúšky na získanie licencie medzinárodných
rozhodcov pre rozhodcov, ktorí sa ich nemohli zúčastniť v minulom roku : Igor
Luptovský, Peter Luptovský, Ondrej Kosztolányi, Soňa Kostolányiová, Imrich
Šarišský, ktorých doplní Ing. Jana Michalisková
12. ŠTK žiada kluby, aby zaslali prihlášky na usporiadaní podujatí v zime
2008/2009 a lete 2009, nakoľko na najbližšom zasadnutí 28. júna je na
programe príprava kalendárov na zimu 2008/2009 a leto 2009..
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK je dostupná na internetovej stránke SZB.
Väčšina prijatých dokumentov tvorí súčasť Spravodaja SZB – zima 2007/2008
a Spravodaja SZB - leto 2008.
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predsedníčka ŠTK

