
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia: I. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone žiakov 
Dátum a miesto konania: 06.-07.06.2015, Prešov - Sigord 
Usporiadateľ - názov KB: FoxTeam Prešov 
 
Technický delegát: Tomáš Fusko, rozhodca IBU 
Technický delegát 2: Jana Šimočková, rozhodca IBU 
Delegovaní rozhodcovia: Jozef Matiaško - rozhodca III. triedy, Michal Baka - rozhodca IBU, Božena Polašeková - rozhodca III. triedy 
 
1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania): 

bez nedostatkov, schválené predsedom ŠTK dňa 30.4.2015, aktualizovaní partneri KB 1.6.2015 
2. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 

bez nedostatkov, 6.6.2015 od 11:00 do 13:00 v kancelárii pretekov na Sigorde (bufet pri štadióne) 
3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 
bez nedostatkov, časomeračská skupina v automobile organizátora 

b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 
bez nedostatkov, trať 1 km - červená mala nejednoznačný výklad (zo štartu sa bežala 200 m slučka po červenej, ale pri 
príchode na strelnicu už nie), trate členité, vedené na lúkach a v lese, značenie vyhovujúce, nerovnosti jasne vyznačené 

c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov, 
stojany na zbrane) 
bez nedostatkov, podľa pravidiel, nebola umiestnená na stálej strelnici ale bola vybudovaná na zelenej lúke, organizátor 
dobre zvládol prípravu  

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 
bez nedostatkov, dve kontroly dostatočné 

e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) 
bez nedostatkov, Sajmon s.r.o. 

4. ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB) 
bez nedostatkov 

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie 
všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 
bez nedostatkov, rýchlosť spracovania a vyhodnocovania výsledkov bola na primeranej úrovni, čas meraný elektronicky so 
zálohou ručného merania, streľba zadávaná ručne, predbežné výsledky načas 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 
Technický delegát: Tomáš FUSKO, Riaditeľ pretekov: Imrich ŠARIŠSKÝ, Delegovaný rozhodca SZB: Michal BAKA 
člen: Libor MLADŠÍ - KB Revúca a Miloš BERČÍK - KB Čierny Balog 
riešila diskvalifikáciu, prirážky a napomenutia, schvaľovanie prebiehalo bez problémov, rozhodnutia boli odhlasované, proti 
výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol podaný žiadny protest, všetci členovia boli prítomní na všetkých stretnutiach a 
pracovali zodpovedne 
Rozhodnutia súťažnej poroty 6.6.2015: 
Št.č. 5 a 83 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) 
Št.č. 28 - prirážka 3 min. za neodbehnuté 3x TK, podľa 11.3.3.c) 
Št.č. 61 - časové vyrovnanie na strelnici -13,1 sek., podľa 8.9 
Št.č. 15,16,44 a 59 - napomenutie Súťažnou porotou za manipuláciu so zbraňou podľa 11.3.6 
Št.č. 71 - diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate, podľa 11.3.5.j) 
Rozhodnutia súťažnej poroty 7.6.2015: 
Št.č. 73 - prirážka 1 min. za nesprávne vyberanie a vkladanie zbrane do stojana, podľa 11.3.3.b) 
Št.č. 44, 69 a 86 - napomenutie Súťažnou porotou za manipuláciu so zbraňou podľa 11.3.6 

7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH  VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa 
zúčastnil porady) 
v prílohe 

8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 
žiadne 

9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 



Predseda organizačného výboru: Jaroslav Baloga, Riaditeľ pretekov: Imrich Šarišský, Hlavný rozhodca: Ondrej Kosztolányi, 
Tajomník pretekov: Jozef Mičko, Ekonómka pretekov: Helena Hovanová, Veliteľ strelnice:  Anton Hasara pracovali svedomite za 
účinnej pomoci členov ŠTK SZB. Po 27 rokoch sa biatlon vrátil do Prešova a bolo potrebné podať organizátorovi pomocnú ruku. 

10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) 
bez nedostatkov 

11. UBYTOVANIE,  STRAVA,  OBČERSTVENIE,  HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A  DOPRAVA 
bez nedostatkov 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
v súlade s pravidlami 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia 
podujatia apod.) 
vynikajúca priateľská atmosféra, ceny odovzdávala primátorka Andrea Turčanová  

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
preteky mali plynulý priebeh, nevyskytli sa žiadne vážne nedostatky, ktoré by mohli ohroziť regulárnosť podujatia, vyzdvihujem 
prácu organizátora  a rozhodcov, ktorí svoje úlohy plnili spoľahlivo, organizovanie podujatí SZB odporúčam aj v budúcnosti 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
- zjednotiť názov funkcie delegovaného rozhodcu ako člena Súťažnej poroty, navrhujem „Delegovaný rozhodca SZB“ 
- vyriešiť zverejňovanie názvu KB u členov Súťažnej poroty 
- venovať sa noseniu zbraní v lete, nosenie zbraní u niektorých pretekárov je na hranici bezpečnosti a desaťročné deti 

nedokážu niesť zbraň tak, že ju uchopia za hlaveň a musia si pomáhať druhou rukou 
- spresniť zverejňovanie napomenutí, odporúčam zverejňovať aj na 1. strane výsledkových listín 
- v Súpiske SZB neboli všetci pretekári, je potrebné zverejňovať Súpisku pretekárov na kontrolu, pretože ak si prihlásený KB 

myslí, že ich člen je v Súpiske, neprinesie si na preteky členský preukaz. Ako má potom TD skontrolovať jeho členstvo, ak 
chýba v Súpiske? 

- zadefinovať športové oblečenie (tričko) pre LB, je nehygienické nosiť štartové číslo ako tričko 
 

 
 
 Dátum: 10.6.2015 Podpis: Fusko Tomáš, TD 

 


