SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia : Viessman pohár v letnom biatlone a Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone
Dátum a miesto konania: 6. – 7.septembra 2014
Usporiadateľ - názov KB: KB Vyhne
Technický delegát : Matiaško Jozef
Technický delegát 2: Šovčíková Nadežda
Delegovaní rozhodcovia: Polašeková Božena, Blahušiakovci sa nezúčastnili
1.

PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania) kvalitne spracované

2.

PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) na strelnici bez problemov

3.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) štart a ciel mierne podmočené ,ošetrené pilinami,
Časomiera elektronická fa.Sajmon
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) bez problemové
c)

Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov,
stojany na zbrane) všetko podla pravidiel ,kvalitne pripravená

d)

Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)bezpečné, mierne podmočené ,ošetrené pilinami a
kobercami

e)

Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)na strelnici v budove a pod stanom na štarte

4.

ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)dodané spoločne zo štart.
číslami

5.

VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie
všetkých údajov podľa schválených údajov SZB) priebežné výsledky boli vyvesené po každej kategorii, oficialne výs. Po
schválení súťažnou porotou

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) Matiaško Jozef, Luptovský Igor,Filip Jozef, Murínová Anka,
Matiaško Marek –pre dorast a dospelých, Majdiš Gusto a Čaja Luboš pre žiakov. Diskval.jeden pretekár pre manipuláciu zo
zbranou a prirážky pre neodbehnuté tr. kolo

7.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa
zúčastnil porady) pozri priloženú prezenčnú listinu

8.

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny) sa neudiali

9.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez výhrad

10. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) delegovaní rozh. Sa
ospravedlnili , problémy neboli
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA rozhodcovia ubytovaný v hoteli Sitno ,
bufet dobre zabezpečený, toalety od fa. TOI,
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE -- zdravotná sestra + auto usporiadatela
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia
podujatia apod.) ceny odovzdával starosta Vyhní a Anastásia Kuzminova

14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV za príjemného počasia preteky ako vždy vo Vyhniach prebehli bez mimoriadnych
udalostí a v dobrej atmosfére , každý mohol byť spokojný nielen víťazi .
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD -- prepracovať správu TD –rozposlanie propozícií všetkým klubom ...
Dátum: 10.9.2014

Podpis: Matiaško Jozef

