SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia :
II. Kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone
Dátum a miesto konania: 27. – 28. 06. 2015, Revúca
Usporiadateľ - názov KB: Klub biatlonu Magnezit Revúca
Technický delegát:
Technický delegát 2:
Delegovaní rozhodcovia:

Ondrej Kosztolányi
Jozef Filip
Olina Hanesová, rozh. IBU
Imrich Šarišský, rozh. IBU
Michal Baka, rozh. IBU

1.

PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania)
- propozície boli v zmysle čl. 2.5 pravidiel
- schválené predsedom ŠTK 22. 05. 2015

2.

PREZENTÁCIA (prihlášky, čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
- čas 08:00 – 09:30, miesto a priebeh prezentácie bez nedostatkov- v areáli pri strelnici.

3.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečeniea) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
- vhodne situovaný, rozhodcovia pracovali spoľahlivo, časomeračská skupina SAJMON, meranie
bolo zálohované ruč. meraním
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
- trate členité, vedené lesom, nebezpečné úseky prehľadne označené. Počet kontrol bol dostatočný .
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory,
priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
- strelnica čiastočne podľa pravidiel so 14 streleckými koridormi. Z toho dôvodu sa pre oba súťažné dni
použil 1 minútový štartový interval v kategóriách dorastu a dospelých. Strelecká rampa nebola ideálna
čo sa týka rovnosti a bolo by vhodné ju do budúcnosti upraviť do roviny. Stojany na zbrane
zapožičané z NBC Osrblie.
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
- bez nedostatkov, umiestnené za strelnicou na lúke , s dvoma nezávislými kontrolami.
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)
- v priestore štartu a cieľa umiestnené v dodávke.

4.

ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
- vyhotovené v čas a dostatočnom množstve. V sobotu v kategórii žiačky 10-11 roč. doplnená o pretekárku
z MŠK L. Hrádok.

5.

VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj
formálna (uvedenie všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
- priebežné v kategóriách dorastu a dospelých neboli zverejňované po kategóriách z dôvodu poruchy
tlačiarne. Po odštartovaní posledného pretekára sa podarilo odstrániť poruchu a následne sa zverejnili
priebežné výsledky. Predbežné po odsúhlasení súťažnou porotou a konečné po uplynutí stanovenej
čakacej doby. V žiackych kategóriách už všetko prebiehalo v poriadku

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
- TD Ondrej Kosztolányi
- RP Jozef Hirschman
- člen: Michal Baka – delegovaný rozhodca SZB
- člen: Marián Kazár – KB Predajná
- člen: Pavol Kobela – VŠC DU BB v sobotu, v nedeľu Marek Matiaško – VŠC DU BB pre kategórie
dorastu a dospelých a pre žiacke kategórie Ľuboš Čaja --- Fanklub BB
- schvaľovala výsledky, riešila diskvalifikáciu, prirážky a časové vyrovnania, schvaľovanie prebiehalo bez
problémov, rozhodnutia boli odhlasované, proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol podaný

žiadny protest, všetci členovia boli prítomní na stretnutiach a pracovali zodpovedne.
-

rozhodnutia Súťažnej poroty:
Sobota 27.06.2015
dorast a dospelí
Št.č. 35 – diskvalifikácia za prijatie zakázanej pomoci, podľa 11.3.5.d)
žiaci
Št.č. 10, 17 a 67 – prirážka za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c)
Nedeľa 28.06.2015
dorast a dospelí
Št.č. 1 – časové vyrovnanie na strelnici podľa 8.9
žiaci
Št.č. 39 – diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.5.t)
Št.č. 64 – diskvalifikácia za použitie druhého zásobníka, podľa 11.3.5.s)
Št.č. 69 – prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d)

7.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
- z 26 domácich a 5 zahraničných zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 16 zástupcov KB.

8.

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
- v sobotu kategória žiakov:
Št.č. 66 Hoholm Joachim klub MŠK L.Hrádok v priebehu preteku po prvej streleckej položke v trestnom kole
si podvrtol ľavú nohu. Takto ešte pokračoval ale pre výrazné bolesti bol prenesený rozhodcom z trate na
ošetrenie. V doprovode lekára ktorý zabezpečoval zdravotný dozor na podujatí a svojej trénerky ho
organizátor previezol na ošetrenie ÚPS chirurgia NSP Revúca. Následný vyšetrením bola potvrdená
zlomenina predpriehlavkovej kosti ľavej nohy.
O úraze bol spísaný zápis. Príloha správy TD.
Musím podotknúť, organizátor pripravil trate na veľmi dobrej úrovni a tento úraz sa stal nešťastnou náhodou
v zápale boja.

9.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov
Predseda organizačného výboru: Libor Mladší
Riaditeľ pretekov: Jozef Hirschman
Hlavný rozhodca: Peter Mešťan
Tajomníčka: Jana Mladšia
Veliteľ strelnice: Dušan Chrapán
Veliteľ tratí: Milan Chrapán
Pracovali svedomite.

10. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)
- postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov ktorí odviedli dobrú prácu.
- delegovaní rozhodcovia boli zaradený na pracovné posty: Olina Hanesová – cieľ,
Imrich Šarišský – strelnica, Michal Baka – trestné kolo.
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
- usporiadateľ v čase pretekov zabezpečil občerstvenie a hygienické zariadenia v potrebnom množstve.
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
- v súlade s pravidlami a propozíciami, označený zdravotník v stane.
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov,
masmédií, propagácia podujatia apod.)
- panovala výborná atmosféra a usporiadateľ pripravil dôstojné oceňovanie súťažiacich.
14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
- preteky prebiehali po oba súťažné dni plynule aj keď nás v prvý deň zradila technika a nemohli sme tlačiť
priebežné výsledky dorastu a dospelých hneď ako bolo potrebné. Ako náhrada sa použila pre prvotnú
informáciu o poradí v cieli štartová listina s priradenými pozíciami v cieli jednotlivých pretekárov. Napriek
tomu tento problém neubral na dobrej pohode všetkých účastníkov podujatia. Do systému napomenutia

boli pridané dva kluby za oneskorenú prihlášku: MŠK Brezno – písomná menovitá prihláška prišla až
24.6. na miesto 22.6. a MŠK L. Hrádok – dohlásenie pretekára SMS kou (o 21,00 hod) po žrebovaní.
V Revúcej sa vytvoril dobrý kolektív a má potenciál na organizovanie ďalších podujatí SZB.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- upraviť streleckú rampu,
- zapožičané stojany sa osvedčili a doporučujem uvažovať o výrobe svojich stojanov na zbrane podľa
vzoru z NBC, nakoľko predpokladám že budú aj naďalej organizovať podujatia SZB.
- pouvažovať o osadení číslovania nad malokalibrovými terčmi nakoľko bol dosť značný výskyt krížnej
streľby v stoji a tak isto číslovanie koridorov čo sa týka veľkosti (Pravidlá Biatlonu 3.4.5)
Je potrebné dať opraviť elektrocentrálu SZB nakoľko už nepracuje správne a to malo za následok
sobotňajšie problémy s tlačou výsledkov.
SZB musí zabezpečiť čísla pod vzduchovkové terče aby boli rovnaké na všetkých podujatiach a boli
súčasťou terčov. Upraviť vzduchovkové terče odstránením držiakov ktoré sa nepoužívajú na dosky pod
terčmi čím sa zníži ich celková výška a tým pádom sa ich do krabíc na prevoz zmestí viac a nebude
potrebné nosiť toľko krabíc. Vyrobiť jednotné držiaky na dosky ktoré sa zavesia pred terče a budú tak isto
ako čísla súčasťou vzduchovkových terčov.
- Štatistika:
27.06.2015
- Dorast a dospelí
Prihlásení
86
Štartujúci
78
- Žiaci
Prihlásení
91
Štartujúci
90
28.06.2015
- Dorast a dospelí
Prihlásení 70
Štartujúci
63
- Žiaci
Prihlásený 91
Štartujúci
90

Dátum:

29.06 2015

Podpis: Ondrej Kosztolányi

