
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia:     III. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone 
                                  Majstrovstvá Slovenska vo vytrvalostných pretekoch 
Dátum a miesto konania: 22.-23.8.2015, Vyhne – športový areál Roveň 
Usporiadateľ - názov KB: Vyhne 
 
Technický delegát:     Olina Hanesová, rozhodkyňa IBU 
Technický delegát 2:   Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy 
Delegovaní rozhodcovia: Róbert Amtmann, rozhodca III. triedy 
                                            Pavol Šima, rozhodca III. triedy 
                                            Miroslav Leitner, rozhodca III. triedy –ospravedlnený, nahradený 
                                            Ľubicou  Šimovou 
 
1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania): 

Spracované a rozposlané včas. Schválené predsedom ŠTK 31.5.2015 
2. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 

Prebehla v kancelárii pretekov, bez problémov 
3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 
Umiestnené tradične, zabezpečené kvalifikovanými rozhodcami 

b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 
Vykosené, prehľadne značené 

c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, 
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane) 
Výborne organizovaná, prehľadne značená, s tým, že vo Vyhniach pretrváva  opačné číslovanie 
stavov, stojany bez pripomienok. Pri vytrvalostných pretekoch odstavené terče č. 4 a 6, došlo 
k dvom zdržným čas. S výnimkou číslovania stavov, všetko v zmysle pravidiel. 

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 
Umiestnené tradične,  obsadené dvomi nezávislými kontrolami. 

e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) 
Zabezpečuje fy Sajmon, umiestnené na prekrytej podeste  v bezprostrednej blízkosti cieľa 
a štartu. 

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

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych 
výsledkov, aj formálna (uvedenie všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 
Priebežné výsledky vydávané priebežne, bez problémov.  Predbežné výsledky, podpísané TD boli 
vyvesované po schválení súťažnou porotou. V čase určenom na protesty nebol podaný žiadny 
protest. Menšie problémy s vyhodnocovaním streľby boli  pri vytrvalostných pretekoch , kedy došlo 
aj  ku chybe pri zápise strelieb  u víťazky kategórie dorasteniek  16-17  ročných. Nakoľko trénerka 
chybu urgovala po termíne určenom na protesty,  k zmene  oficiálnych výsledkov nedošlo, napriek 
tomu sme sa za chybu ospravedlnili  a upozornili  sme na potrebu sledovať  vyvesované  priebežné 
a predbežné výsledky. 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 
SP pracovala v zložení  :  Predseda : TD- Olina Hanesová 

                                                     Členovia :   RP – Igor Luptovský 
                                                        Delegovaný rozhodca SZB Mirko Oberhauser 



                                                   Eduard Kostelnik – XC Levoča 
                                                   Marian Kazár – KB Predaná 

         Členovia SP sa zúčastňovali zasadnutí pravidelne  a do rozhodovania sa zapájali aktívne. 
         Rozhodnutia SP : 
         Rýchlostné preteky, 22.8.2015 
         D+D  : Št.č. 23 a 26 prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a) 
         Žiaci  : št.č. 6 prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d) 
                     Št.č. 25,54,55,65 a 79 prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a) 
                     Št.č.95 prirážka 2 min. za 2x neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a) 
         Vytrvalostné preteky, 23.8.2015 
          D+D : št.č. 16 časové vyrovnanie na strelnici -2 sek., podľa 8.9 
                     št.č. 28 časové vyrovnanie na strelnici -5 sek., podľa 8.9 
                     št.č. 54 diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.5.t) 
        SP neudelila žiadne napomenutie,  2 postupy na strelnici v kategóriách žiakov, ktoré by mohli byť      
        posudzované ako priestupok voči pravidlám boli riešené osobným pohovorom . TD II upozornil  na   
        to, že pomerne veľa pretekárov siaha na zbraň skôr ako zaujmú postavenie na streleckom   
        stanovišti. 
7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, 

ktorých zástupca sa zúčastnil porady)   
Porady vedúcich výprav sa zúčastnili tréneri zo  17 z 29 zúčastnených klubov, z čoho 1 bola 
trénerka maďarského Honvédu Zalka.  

8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 
neboli 

9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 
Igor a Peter Luptovský, Ondrej Kosztolányi, Jozef Filip  a Michaela  Luptovská  pracovali ako vždy 
zodpovedne. 

10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní 
rozhodcovia) 
HR mal k dispozícii  dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov, ktorí pracovali  zodpovedne a bez 
chýb, s malou výnimkou pri vyhodnocovaní streľby vytrvalostných pretekov. 

11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA 
K pohode a dobrej atmosfére pretekov tradične patrí bufet s dobrou ponukou občerstvenia 
a výbornou obsluhou. V spolupráci  obcou boli zrekonštruované WC.  

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
Zabezpečené v zmysle pravidiel 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, 
masmédií, propagácia podujatia apod.) 
Primeraná – pretekov sa zúčastnili po obidva dni prezident SZB  Ján Hyža a starosta obce p. 
Bevelaqua. Vyhlasovanie výsledkov v nedeľu malo dôstojný charakter aj vďaka cenám, ktoré  
organizátor  zabezpečil. Riaditeľ pretekov je aj osvedčený m komentátorom podujatia, ktorý 
informuje o aktuálnom dianí na štadióne. Organizátor, vďaka sponzorskej zmluve s hotelom Sitno,  
zabezpečil výborné ubytovanie pre rozhodcov a časomieru.  

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
Preteky prebehli za dobrého počasia, v príjemnej priateľskej  atmosfére. Znovu sa potvrdilo, že 
kolektív organizátorov z KB Vyhne pracuje profesionálne a so srdcom, vďaka čomu biatlonoví 
priaznivci a biatlonisti (snáď s výnimkou reprezentantov) do Vyhní radi chodia. Ďakujeme Vám 
Vyhňanci . 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
Pre organizátora :   



Zvážiť : a/ Zmenu rozloženia strelnice  
              b/ Poskytnutie cisterny s úžitkovou vodou. 
Pre SZB : 
a/ dať vyhotoviť nové štartovné čísla- vačšie, elastickejšie (niektorí pretekári  majú čísla ako     
     podprsenky) 
b/ schváliť používanie nosných remeňov  a j v lete, predíde sa nesprávnej manipulácii so zbraňou   
      na strelnici 
Pre trénerov klubov : 
a/ venovať pozornosť pravidlám, upozorňovať  a odstraňovať nedostatky pri manipulácii so   
     zbraňou 
b/ venovať pozornosť priebežným a predbežným výsledkom 
 
 

 
Dátum:  26.8.2015                                                                                Podpis:  Olina Hanesová 

 
 

  - Štatistika: 
22.08.2015 
- Dorast a dospelí 

Prihlásení 73 
Štartujúci  69 

           - Žiaci 
Prihlásení       98 
Štartujúci        93 

23.08.2015 
- Dorast a dospelí 

Prihlásení 61 
Štartujúci 60 

           - Žiaci 
Prihlásený   94 
Štartujúci    90 
 

  



 


