SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia: I. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone
Dátum a miesto konania: 13. - 14.6.2015, Osrblie
Usporiadateľ - názov KB: Osrblie
Technický delegát: Imrich Šarišský, rozhodca IBU
Technický delegát 2: Anton Hasara, rozhodca III. triedy
Delegovaní rozhodcovia: M. Szalma, V. Kolhanek, M. Mesik (Delegovaní rozhodcovia Szalma a Mesik boli včas ospravedlnení
a nahradení rozhodcami Šimočková a Oberhazer)
1.

PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania):
Schválené 6.5.2015,zverejnené na stránke SZB a rozposlané klubom

2.

PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
Podľa propozícií, bez problémov.

3.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
Zreteľne označené, meranie bolo zabezpečené firmou SAJMON + rozhodcovia stopkami.
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
Farebne označené a vykosené.
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov,
stojany na zbrane)
Nástrel bez problémov aj s výmenou terčov, koridor jasne vyznačený. Streľba na všetkých 30 streleckých stavov. Stojany na
uloženie zbraní boli opačne postavené (označené).
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
Umiestnené za strelnicou s dvomi nazávislými kontrolami.
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)
Pracovalo bez problémov.

4.

ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
načas vyhotovené, rozdané so štartovnými číslami

5.

VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie
všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
Rýchlosť spracovania výsledkov bolo na primeranej úrovni. Čas meraný ručne aj elektronicky, výsledky načas a po schválení
súťažnou porotou bez odvolaní a pripomienok.

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
TD I. Šarišský
RP M. Baka
Členovia: J. Šimočková, J. Maxa, O. Konúpková
Súťažná porota riešila diskvalifikáciu za porušenie bezpečnostných predpisov a za prijatie zakázanej pomoci. Napomenutia za
predčasný štart a prirážka za porušenie 6.2.3.

7.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa
zúčastnil porady)
z 22 klubov 11 zúčastnených

8.

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
Žiadne

9.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
organizácia a priebeh pretekov pripravených na kvalitnej úrovni a v súlade s pravidlami SZB
10. ORGANIZAČNÝ VÝBOR – zloženie výboru

Predseda: J. Hyža
Riaditeľ pretekov: M. Baka
Hlavný rozhodca: O. Kosztolány, st.
Tajomník pretekov: M. Ambrosová
Ekonóm pretekov: B. Peštová
Veliteľ strelnice: V. Kolhanek
Časomiera: Sajmon s.r.o.
11. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)
V prvý deň pretekov menšia účasť rozhodcov na strelnici (rozhodcovia na strelnici po 3 stavoch) pracovali zodpovedne a bez
problémov.
12. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
Zabezpečený bufet pri budove NBC. Strava zabezpečená v hoteli. Hygienické zariadenia boli v budove v NBC a v bunkách na
mazanie lyží.
13. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
zabezpečené organizátorom
14. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia
podujatia apod.)
Počas pretekov moderátorkou bola O. Hanesová, ktorá oboznamovala divákov s dianím na strelnici a tratiach.
15. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Preteky prebiehali bez problémov. Počasie slnečné. Areál upravený. Preteky mali plynulý priebeh. Organizátor a rozhodcovia si
svoje úlohy plnili spoľahlivo a zodpovedne.
16. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
Doporučujem opraviť oceľové kolíky, ktoré sa používajú na označenie tratí a koridorov – majú ostré hrany – potreba ich
obrúsiť. Mohlo by dôjsť k zraneniu pretekára.
17. ŠTATISTIKA
13.6.2015
Prihlásení: 87
Štartujúci: 72
14.6.2015
Prihlásení: 75
Štartujúci: 72
Dátum: 21.6.2015

Podpis:

