Informácia o činnosti ŠTK
od posledného Zhromaždenia klubov SZB
Za uplynulý rok zasadala Športovo-technická komisia 2-krát. Na svojich
zasadnutiach sa zaoberala :
1. vyhodnotením letnej sezóny 2007 a zimy 2007/2008, pričom poukázala
na nedostatky a vyzdvihla kladné stránky
2. delegovaním TD a rozhodcov na zimu 2007/2008 a leto 20087
3. prípravou Smerníc a Kalendárov
4. schvaľovaním prestupov a propozícií
5. prípravou plánu činnosti na rok 2008
6. kontrolou evidencie rozhodcov SZB
Okrem toho prehodnotila Súťažný poriadok a navrhla jeho zmeny Prezídiu SZB.
Zmeny boli s malými úpravami schválené P-SZB.
ŠTK pripravila návrh úpravy Pravidiel biatlonu na kolieskových lyžiach, ktorý bol
schválený P-SZB 5. apríla 2008. Pripravuje úpravy ďalších príloh pravidiel a reaguje
na zmeny medzinárodných pravidiel IBU.
ŠTK pripravila návrh zmeny úpravy tratí v lete aj v zime a predložila ho na schválenie
P-SZB. Návrh zimy bol prijatý s úpravou, v lete boli schválené len úpravy
v kategóriách dorastu.
ŠTK pripravuje nové vydanie Pravidiel biatlonu do konca roku 2008.
V uplynulom období sa zaoberala zabezpečením časomeračskej skupiny SZB a to po
personálnej aj softvérovej stránke.
12. mája 2007 ŠTK pripravila seminár usporiadateľov podujatí SZB. Napriek
tomu, že účasť bola nízka, seminár splnil svoj cieľ.
ŠTK sa zaoberá zvyšovaním kvalifikácie rozhodcov. Na základe jej návrhu,
schváleného P-SZB absolvovali skúšky na získanie licencie medzinárodného
rozhodcu Jozef Hirschman, Peter Mešťan, Juraj Leitner ml., Marian Kazár a
Radovan Šimočko, ktorí rozšírili rady medzinárodných rozhodcov IBU v SZB.
Skúšok sa nemohli zúčastniť ďalší navrhnutí kandidáti : Igor Luptovský, Peter
Luptovský, Ondrej Kosztolányi, Soňa Kostolányiová a Imrich Šarišský, ktorí budú
spolu s Janou Michaliskovou absolvovať skúšky v tomto roku.
ŠTK pracovala v uplynulom období zodpovedne a jej členovia sa aktívne
podieľali na jej činnosti. Úlohy, ktoré si ŠTK v tomto volebnom období dala sa plnia
priebežne. Okrem tohto sa riešia aj aktuálne problémy. Prax ukázala, že 2
zasadnutia v kalendárnom roku nepostačujú a preto sú v pláne činnosti na rok 2008
plánované 3 zasadnutia, z ktorých júnové zasadnutie bude tzv kalendárnym
zasadnutím zameraným na prípravu kalendárov na nasledujúcu zimnú aj letnú
sezónu. Okrem toho sa toto zasadnutie bude venovať kontrole evidencie rozhodcov.
ŠTK pravidelne informuje o svojej činnosti v Spravodajoch SZB, ale aj na
internetovej stránke SZB a privíta nové návrhy od členskej základne na zlepšenie
činnosti oblastí vo svojej pôsobnosti.
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