
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB

Názov podujatia:III.kolo Viessmann pohár v letnom biatlone   
                               Majstrovstvá SR v letnom biatlone s hromadným štartom 2016
Dátum a miesto konania:3.-4.9.2016 Predajná
Usporiadateľ - názov KB: Predajná

Technický delegát:Robert Amtmann rozhodca, III.triedy
Technický delegát 2:Mirko Oberhauser, rozhodca III.triedy
Delegovaní rozhodcovia:Miroslav Mesík, rozhodca III.triedy
                                             Pavel Blahušiak, rozhodca III.triedy
                                             Darina Blahušiaková,rozhodca III.triedy    

      1.   PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania):
        kvalitne a prehľadne spracované   

      2.  PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)   
          v kancelárii pretekov,bez problémov          
3.  PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

       -   Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) del.rozh.M.Mesík,  
 priestor štartu a cieľa upravený,drobné nedostatky odstránené po konzultácii s riaditeľom 
 pretekov

      - Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
  pokosené,čisté,značenie prehľadné,dobre pripravené

      -   Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, 
     priestory pre trénerov, stojany na zbrane) del.rozh.P.Blahušiak,

  kvalitne pripravená v súlade s pravidlami SZB
      -   Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) del. rozh.D.Blahušiaková

  umiestnené v rámci možností areálu,dobre vyznačené,dve nezávislé kontroly
      -   Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)

   zabezpečovala fy SAJMON,umiestnené v priestore štartu a cieľa
      4.  ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB 

         vyvesené v areáli pretekov,dodané so štart.číslami
VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych 
výsledkov, aj formálna (uvedenie všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB)  
  priebežné výsledky boli vyvesené po každej kategorii

      5.  SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov – diskvalifikácie)pracovala v zložení:
        Predseda:TD-R.Amtmann
        Členovia:RP-M.Kazár
                       Del.rozh.M.Mesík
                       člen:        J.Berčík-KB Č. Balog
                                      Š.Baloga-BŠK Prešov
         Členovia SP sa schádzali pravidelne.
         Rozhodnutia SP:
         Rýchl.preteky  3.9.2016
         D+D:št.č.7-prir.4.min.za neodbehnuté TK podľa11.3.5.a
                  št.č.49-disc.podľa 11.3.6.j
                  št.č.81-disc.podľa 11.3.6.l
          Žiaci:št.č.20-disc.podľa 11.3.6.j
                   št.č.48-disc.podľa 11.3.6.j
                   št.č.84-prir.3.min.neodbehnuté 3x TK podľa 11.3.4.c
                   št.č.52,57,67 a 103 prir.1.min. za neodbehnuté TK podľa 11.3.4.c
         MS v LB s hrom.štartom 4.9.2016
         D+D:št.č.48-prir.4 min.zaneodbehnuté 2xTK podľa11.3.5.a
                  št.č.10-časové vyrovnanie na strelnici -18.6 sek.podľa 8.9
          Žiaci:št.č.31,54,58,71 a 94 prir.1.min.za neodbehnuté TK podľa 11.3.4.c



                  št.č.72 a 89 prir.2min.za neodbehnuté 2x TK podľa11.3.4.c
          Riešil sa jeden protest,ktorý bol uznaný a vyriešený časovým vyrovnaním.

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

      z prihlásených 30 klubov sa zúčastnilo 17 vedúcich výprav
7.MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny)

           sa neudiali
8.HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru:

               veľmi dobrá spolupráca,ústretovosť a ochota 
9.ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní 
      rozhodcovia)

       rozhodcovia pracovali na svojich postoch odborne a spoľahlivo
10.UBYTOVANIE,  STRAVA,  OBČERSTVENIE,  HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A  DOPRAVA

                občerstvenie pre súťažiacich zabezpečené,otvorený bufet pre ostatných zúčastnených
                hyg.zariadenie pripravené

11.ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE
                 zabezpečené organizátorom

12.SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov,   
       masmédií, propagácia podujatia apod.)

                Primeraná – Vyhlasovanie výsledkov bolo na slušnej úrovni.
                 Ceny odovzdávali:-I.Ľuptovský-člen prezídia SZB
                                              -O.Kosztolányi st.- člen prezídia SZB a hl.rozhodca
                                              -P.Kazár-predseda org.výboru

13.CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV
         Atmosféra bola veľmi dobrá a priateľská. V peknom počasí sa organizátorom podarilo pripraviť    
         veľmi dobré preteky. Organizátorom,rozhodcom,fy Sajmon ako aj techn.pracovníkom týmto      

      ďakujem.
14.NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD

              -  opraviť terče malokalibrovky-sú dosť opotrebované
              -  zabezpečiť viac rozhodcov   

Dátum: 5.9.2016 Podpis: Robert Amtmann


