SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia :

I. Kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone žiakov

Dátum a miesto konania: 11. – 12. 06. 2016, Prešov
Usporiadateľ - názov KB: Klub biatlonu FoxTeam Prešov
Technický delegát:
Michal Baka – ospravedlnený, nahradený Jozefom Filipom
Technický delegát 2:
Milan Gašperčík
Delegovaní rozhodcovia: Dušan Šimočko, rozh. III
Jana Šimočková, rozh. IBU
Jozef Filip, rozh. IBU – náhrada Soňa Kosztolányiová st., 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 30. 04. 2016

2.

PREZENTÁCIA (prihlášky, čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
- čas 11:00 – 13:00, miesto a priebeh prezentácie bez nedostatkov- v areáli.

3.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečeniea) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
- umiestnený na lúke, rozhodcovia pracovali spoľahlivo, časomeračská skupina SAJMON, meranie
bolo zálohované ruč. meraním
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
- trate vedené po lúke a medzi chatkami. 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 postavená na lúke s 20 streleckými koridormi. Strelecká rampa bola
postavená z drevených platní, čím usporiadateľ docielil jej rovinu. Stojany na zbrane zapožičané
z NBC Osrblie. V nedeľu neboli natreté terče pre streľbu v lež.
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 stane.

4.

ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
- vyhotovené v čas a dostatočnom množstve.

5.

VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj
formálna (uvedenie všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
- priebežné výsledky po dobehnutí kategórie. Predbežné po odsúhlasení súťažnou porotou a konečné po
uplynutí stanovenej čakacej doby.

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
- TD Jozef Filip
- RP Imrich Šarišský
- člen: Jana Šimočková – delegovaný rozhodca SZB
- člen: Gustáv Majdiš – KB Meteor D. Kubín
- člen: Marián Kazár – KB Predajná
- schvaľovala výsledky, riešila prirážky, 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 11.06.2016
Št.č. 15 – prirážka za nevystrelený náboj, podľa 11.3.4.d)
Št.č. 70 a 96 – prirážka za neodbehnuté 1x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 52 – prirážka za neodbehnuté 2x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 23 – prirážka za neodbehnuté 3x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 16,28 a 38 – prirážka za neodbehnuté 4x TK, podľa 11.3.4.c)
Nedeľa 12.06.2016
Št.č. 6 a 20 – prirážka za neodbehnuté 1x TK, podľa 11.3.4.c)

7.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
- zo 14 zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 13 zástupcov.

8.

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
- posunutie začiatku nástrelu a tým aj štartu v sobotu o 15 minút. Z dôvodu meškania KB Vyhne ktoré
viezli časť podložiek na strelnicu. Kluby boli s tým oboznámené a súhlasili s posunom.

9.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov
Predseda organizačného výboru: Jaroslav Baloga
Riaditeľ pretekov: Imrich Šarišský
Hlavný rozhodca: Ondrej Kosztolányi st.
Tajomník pretekov: Jozef Mičko
Ekonómka pretekov: Jana Dubovská
Veliteľ strelnice: Anton Hasara
Pracovali svedomite.

10. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)
- postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov.
- delegovaní rozhodcovia boli zaradený na pracovné posty: Dušan Šimočko – cieľ,
Soňa Kosztolányiová – strelnica, Jana Šimočková – 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 a bez problémov.
V Prešovej sa vytvoril dobrý kolektív a má potenciál na organizovanie ďalších podujatí SZB.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- upravená strelecká rampa sa osvedčila.
- 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.
SZB zabezpečilo čísla pod vzduchovkové terče tak aby boli rovnaké na všetkých podujatiach a boli
súčasťou terčov. Upravilo vzduchovkové terče odstránením držiakov ktoré sa nepoužívajú na dosky pod
terčmi. Vyrobili sa jednotné držiaky na dosky ktoré sa zavesia pred terče a sú tak isto ako čísla súčasťou
vzduchovkových terčov.

- Štatistika:
11.06.2016
Prihlásení
Štartujúci
12.06.2016
Prihlásený
Štartujúci

Dátum:

20.06 2016

95
95
97
95

Podpis: Jozef Filip

