
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :     I. kolo VIESSMAN- pohár v letnom  biatlone . Všetky kategórie 
Dátum a miesto konania: 07.- 08.06. 2014. Osrblie 
 Usporiadateľ :  Slovenský zväz biatlonu 
 
Technický delegát    Jozef Hirschman, rozhodca IBU  
Technický delegát 2    Peter Mešťan, rozhodca IBU 
Delegovaní rozhodcovia SZB : Anna Mešťanová, rozhodkyňa III. triedy  
                                                   Jozef Málik, rozhodca III. triedy  
                                                   Ján Grán, rozhodca III. triedy 
TD 2 a delegovaný rozhodcovia boli včas ospravedlnený a nahradený rozhodcami : J. Matiaškom a  J. Filipom.  
1. PROPOZÍCIE . Propozície boli schválené 07.05.2014 ,  zverejnené na stránke SZB , a rozposlané klubom biatlonu.  
2. PREZENTÁCIA.  Prezentácia prebiehala , v novo zriadených priestoroch v budove Národného biatlonového centra ,podľa 

propozícií, bez problémov, väčšina využila možnosť ,deň pred pretekom opraviť prihlášku.Za všetkých prihlásených bolo 
zaplatené štartovné.  

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie. 
a) Štart a cieľ . Priestory štartu a cieľa jasne označené, časy  merali rozhodcovia stopkami a elektronicky bolo meranie 

zabezpečené firmou Sajmon.  
b) Trate boli riadne farebne označené, upravené a vykosené. 
c) Strelnica  :. Nástrel prebehol podľa časového harmonogramu aj s výmenou terčov;  koridory jasne vyznačené; podobne aj 

priestory pre trénerov; stojany na zbrane podľa potreby, boli  označené. Pretekalo sa na 20 .streleckých stavoch ,pre 
dospelých a dvadsať dvojíc pre žiakov. Fungovali bezchybne počas celých pretekov.  

d) Trestné kolo  bolo umiestnené 60m  za strelnicou, malo dve nezávislé kontroly, ktoré pracovali spoľahlivo. 
e) Výpočtové stredisko bolo umiestnené na strelnici , ich práca prebiehala  bez problémov. 

4. ŠTARTOVNÉ  LISTINY .Boli vyhotovené správne a včas , rozdávané s štartovnými  číslami. 
 

5. VÝSLEDKY  .Rýchlosť spracovania a vyhodnocovania výsledkov bola na primeranej úrovni, čas meraný ručne aj elektronicky,  
výsledky načas, po schválení  Súťažnou porotou bez odvolaní a pripomienok. 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA . 
1. súťažná porota pracovala v zložení: TD – J. Hirschman, riaditeľ pretekov –T. Fusko,  Členovia :Jozef FILIP , Gustáv MAJDIŠ- ŠK 

Meteor DK , Marek MATIAŠKO- VŠC Dukla BB. pre dospelých a L. Čaja pre žiakov .  Súťažná porota  riešila problémy 
s diskvalifikáciou  za porušenie bezp. predpisov , prirážky za neodbehnuté TK , prirážka  za nesprávne vyberanie a vkladanie 
zbrane do stojana, diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate, podľa 11.3.5.j) , napomenutie Súťažnou porotou za 
porušenie pravidiel SZB čl. 7.1.1.2 
ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV  z 23 zúčastnených klubov biatlonu sa porady zúčastnilo 16 zástupcov . 
MIMORIADNE  UDALOSTI : neboli.  

7. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov.  
8. Predseda organizačného výboru: Peter Neuschl 

Riaditeľ pretekov: Tomáš Fusko 
Hlavný rozhodca: Ondrej Kostolányi 
Tajomník: Michal Baka 
Ekonómka pretekov: Barbora Peštová 
Veliteľ strelnice: Milana  Kobelu  nahradil V. Kolhánek 

9. ROZHODCOVIA  :Počet rozhodcov dostatočný , jednotne  označení neboli ,pracovali zodpovedne a bez nedostatkov. 
10. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA- Strava bola zabezpečená v hoteli 

,hygienické zariadenia  sú pri  mazacích bunkách . 
 

11. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE- bolo  podľa potreby rozhodkyňou z cieľa, a autom  usporiadateľa. Je potrebné doplniť 
lekárničku. 
SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ  :Počas pretekov v sobotu aj v  nedeľu bola moderátorka , ktorá  oboznamovala  divákov s dianím 
na strelnici a tratiach. Bola aj účasť médií  . Reklamné banery boli  rozmiestnené v priestore štartu a tratí a v areáli strelnice, ceny 
víťazom  odovzdávali : gen.sekretár  P. Neuschl ,  člen V V SZB Igor Luptovský.  

12. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: Preteky prebiehali  bez  problémov. Počasie bolo hlavne v nedeľu príjemné  , areál je 
dobre upravovaný. Preteky mali plynulý priebeh, nevyskytli sa žiadne vážne nedostatky, ktoré by mohli ohroziť regulárnosť 



podujatia. Chcem vyzdvihnúť prácu organizátora a rozhodcov, ktorí svoje úlohy plnili spoľahlivo .Aj ceny pre víťazov boli  
hodnotné. 

13. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD : Doplniť lekárničku. 
14. Štatistika : 

07.06.2014 
Prihlásení  188 

Štartujúci  173 
08.06.2014 
Prihlásení - 180 

Štartujúci 167 
 
 

Dátum:       12.07..2014                                                                          Podpis: Jozef Hirschman 



 
 

 


