SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia :II. kolo VIESSMANN pohár v letnom biatlone 2014 s medzinárodnou účasťou
Dátum a miesto konania: 28.-29.6. 2014 Predajná
Usporiadateľ - názov KB: Predajná
Technický delegát : Jana Šimočková , rozhodca IBU
Technický delegát 2: Imrich Šarišský, rozhodca IBU
Delegovaní rozhodcovia: Ružena Hasillová, Júlia Ridzoňová, Róbert Amtmann – rozhodcovia III.triedy
1. PROPOZÍCIE schválené – 30.5.2014
2.

PREZENTÁCIA prebiehala v stanovenom čase a na určenom mieste

3.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Štart a cieľ – tradične, ako pri predošlých pretekoch
b) Trate – okruhy : 500, 667, 1000, 1200metrové
c) Strelnica – počet stavov 20 na RP, 24 na PsHŠ
d) Trestné kolo – dve kontrolné miesta s počtom rozhodcov 3 + 2
e) Výpočtové stredisko – Sajmon s.r.o.

4.

ŠTARTOVÉ LISTINY - vyhotovené včas a v dostatočnom množstve podľa predložených prihlášok, losovanie v piatok. Počas
prezentácie v sobotu bolo potrebné štartovky dopĺňať, nakoľko sa prezentovali pretekári, ktorí v štartovke neboli ale prihlášky
časomiera nedostala aj keď kluby sa preukázali potvrdením o jej prijatí.....asi „škriatok“ niekto sa s tým pohral, budú zmenené
heslá.

5.

VÝSLEDKY - priebežné vyvesované okamžite po dobehnutí každej kategórie. Došlo k niekoľkým podaniam protestov
k vyhodnocovaniu odbehnutých trestných kôl. Po opätovnom prešetrení sa chýbajúce kola našli. Všetko spôsobili rýchle
rozhodnutia hlavného rozhodcu podľa predložených podkladov z TK a faktorov ako napr. doplnení pretekári v štartovke
mali čísla 108, 109 v kategórií s číslami 1 – 10. Predbežné výsledky boli vyvesované po zasadnutí súťažnej poroty a
oficiálne po uplynutí stanovenej čakacej doby pre prípadné protesty.

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA - TD : Jana Šimočková
RP : Marian Kazár
Delegovaný rozhodca : Ondrej Kosztolányi
Člen: Stanislav Baloga –BŠK Prešov
Člen: dospelí -Marek Matiaško – VŠC Dukla BB, žiaci-Ľuboš Čaja
Súťažná porota zasadala počas oboch dní bez problémov a včas.
Rozhodnutia súťažnej poroty: uvedené vo výsledkových listinách

7.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV - z 22 KB prítomných 16

8.

MIMORIADNE UDALOSTI - bez mimoriadnych udalosti

9.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - organizačný výbor – zastúpenie podľa propozícii : Delegovaný rozhodca Róbert Amtmann sa
ospravedlnil, nahradil ho Kolhanek Vladimír – robil druhú kontrolu na strelnici. Veliteľ strelnice Milan Kobela sa ospravedlnil,
nahradil ho Ján Jendrál.

10. ROZHODCOVIA - počet rozhodcov nedostatočný, hlavný robil sumar strelieb aj kontrolu s trestným kolom/ sobota/, v nedeľu
pomáhal Baka, nepretekal.
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA– tradične, ako pri predošlých pretekoch
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE– zabezpečil usporiadateľ zdravotnou sestrou a pohotovostným vozidlom
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ – preteky sledovali prezident, viceprezident a generálny sekretár SZB. Autogramiádu robila Nasťa
Kuzminová. Pri vyhlasovaní výsledkov pretekov starostka obce Predajná poďakovala a odmenila účastníkov ZOH v Soči.

14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV - organizátorom sa podarilo zabezpečiť podujatie na dobrej úrovni. Nevyskytli sa žiadne
vážne nedostatky, ktoré by ovplyvnili regulárnosť pretekov.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD –
Na porade vedúcich výprav som zopakovala upozornenia ŠTK, ktoré sú súčasťou propozícii, napriek tomu sa vyskytli opäť
porušenia pravidiel a neznalosť povinnosti u pretekárov ale aj trénerov : odstrániť označenie z predošlého značenia zbrane,
používanie puzdier na zbrane pri pohybe na športovisku, manipulácia so zbraňou – Baka bol diskvalifikovaný.
- rozhodcom pred pretekmi zdôrazňovať , že ich maximálna sústredenosť, hlavne na strelnici, je nevyhnutná, aby nedochádzalo
k poškodeniu pretekára za neznalosť pravidiel alebo pomalú reakciu keď napr. nastane porucha terča – odstavili sme terč, keď
trénerka spozorovala, pretekárka strieľa v polohe stojmo a terč bol nastavený na ležku – po prehodnotení počtu zásahov v terči
a odbehnutých TK bol pretekárke upravený výsledný čas – odpočítaný 3 násobok priemeru TK
- štartové listiny PsHŠ boli zostavené podľa rebríčka a nie podľa poradia pretekárov z predchádzajúceho dňa RP, dala som na
radu predsedu ŠTK, neriadila som sa pravidlami SZB, kritizovali to tréneri ale nechceli už meniť štartovky.

Dátum: 29.6.2014

Podpis: J. Šimočková

