
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia : I. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone, žiaci 

Dátum a miesto konania: 27.-28. mája 2017 

Usporiadateľ: Fan klub biatlonu 

 

Technický delegát : Michal Baka 

Technický delegát 2: Miroslav Mesík 

Delegovaní rozhodcovia: Soňa Kosztolányiová st., Vladimír Kolhánek, Jozef Matiaško 

 

1. PROPOZÍCIE   

Propozície spracované v zmysle Pravidiel biatlonu SZB, k dispozícii na stiahnutie na stránke www.biathlon.sk.  Z hlavných 
funkcionárov nebol uvedený predseda organizačného výboru. 

Zmena oproti propozíciám nastala v delegovaných rozhodcoch, keď J. Filipa a M. Luptovskú nahradili S. Kosztolányiová st. a J. 
Matiaško a funkciu veliteľa strelnice zastával V. Kolhánek namiesto D. Šimočka st.  

 

2. PREZENTÁCIA  

Prezentácia prebehla pod prístreškom v blízkosti priestoru štartu a cieľa podľa plánu a bez akýchkoľvek problémov. 

 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

a) Štart a cieľ 

Priestory štartu a cieľa boli situované vhodne, neďaleko od seba, podľa technických možností areálu. Obsahovali dostatok 
priestoru pre rozcvičovanie pretekárov, ako aj pre prácu rozhodcov. 

Rozhodcovia na štarte (dvaja) pracovali spoľahlivo pri predštartovej kontrole výstroja, vyvolávaní pretekárov a na štartovacej 
bránke. 

Rozhodcovia v cieli (traja) zabezpečovali ručné meranie času a poradie dobehnutia pretekárov do cieľa, pracovali bezchybne. 

Bežecký čas bol meraný elektronicky časomeračskou skupinou a ručne rozhodcami. 

 

b) Trate  

Trate mali rovinatý profil, trávnatý a asfaltový povrch. Označené boli 4 rôzne úseky tratí rôznymi farbami, pričom pretekári 
absolvovali rôzne farebné okruhy, ktorých počet závisel od počtu streleckých položiek. Farebné značenie bolo dostatočné 
a dopĺňali ho šípky ukazujúce smer behu.  

Na tratiach boli dve stanovištia kontroly vždy s dvomi, resp. tromi rozhodcami, t.j. dostatočné zabezpečenie. 

 

c) Strelnica  

Strelnica obsahovala 12 streleckých stavov a dostatočný počet stojanov na zbrane. Priestor pre trénerov bol oddelený od 
priestoru strelnice a bol dostatočne veľký. Strelecká rampa umiestnená na rovnom asfaltovom povrchu.  

Chýbalo vyznačenie streleckých koridorov a strelnica obsahovala len 3 veterníky. Napriek uvedenému nenastal prípad krížnej 

streľby aj vďaka číselnému označeniu všetkých terčov. 

Terče fungovali bezchybne. 

Rušivým momentom bol mohutný strom v priestore medzi trénermi a streleckou rampou, s ktorým sa však pretekári aj tréneri  

vysporiadali bez väčších problémov. 

Počas rýchlostných pretekov sa vyskytol problém s personálnym obsadením. Druhú kontrolu streľby zabezpečovali dvaja  

rozhodcovia, z ktorých jeden musel byť technický delegát č.2. Sumár streľby aj zber kartičiek zabezpečovala hlavná rozhodkyňa.  

Veliteľ strelnice bol zároveň aj rozhodcom na 2 streleckých stavoch. 

 

d) Trestné kolo 

Trestné kolo bolo umiestnené vhodne, bezprostredne za strelnicou. Na dvoch nezávislých kontrolách pracovalo 5 rozhodcov, čo 
je dostatočný počet. 

 

e) Výpočtové stredisko  

Stanovište časomeračskej skupiny bolo vhodne umiestnené bezprostredne pri priestore štartu a cieľa pod prístreškom 
s prístupom k el. energii. Bolo dostatočne technicky a materiálne vybavené. 

 

 

 



f) Kontrola materiálu 

Na kontrole vzduchoviek pracovali traja rozhodcovia veľmi dobre. Nakoľko sa jednalo o prvé podujatie v sezóne, viacero trénerov 
bolo nútených nastaviť odpor spúšte u niekoľkých vzduchoviek, čím sa miestami stávalo stanovište váženia zbraní dosť 
preľudnené. Za zmienku stojí aj nevedomosť pomerne vysokého počtu trénerov o zmene odporu spúšte vzduchoviek na 500g. 

 

4. ŠTARTOVÉ  LISTINY  

Štartové listiny vyhotovené po žrebovaní v piatok a v sobotu večer bez akýchkoľvek problémov, následne zverejnené na 
internetovej stránke SZB. 

 

5. VÝSLEDKY  

Časomeračská skupina pracovala spoľahlivo a rýchlo, výsledkové listiny obsahovali všetky náležitosti. Priebežné výsledky boli 
vyhotovované ihneď po dobehnutí posledného pretekára príslušnej kategórie a po dodaní sumáru streľby.  

Protesty – neboli. 

Oficiálne výsledky zverejnené ihneď po uplynutí času na protesty po zverejnení predbežných výsledkov. 

 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA 

Zloženie: 

TD Michal Baka – KB Valaská-Osrblie 

RP Michal Szalma – Fan klub biatlonu 

R Soňa Kosztolányiová st. – KB Vyhne 

Jaroslav Kamenský – MŠK Brezno 

Eduard Kostelník – KBT Spiš 

 

Rozhodnutia 27.5.: 

a) Št. č. 22 – diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate, podľa 11.3.6.j) 

b) Št. č. 26 – diskvalifikácia za vystrelenie viac ako 5 nábojov, podľa 11.3.6.q) 

c) Št. č. 58 – diskvalifikácia za použitie druhého zásobníka, podľa 11.3.6.s) 

d) Št. č. 55 – prirážka 1 min. za nesprávne vyberanie a vkladanie zbrane do stojana podľa 11.3.4.b) 

e) Št. č. 8, 14, 68 a 88 – prirážka 1 min za neodbehnuté 1 TK, podľa 11.3.4.c) 

f) Št. č. 42 a 79 – prirážka 4x 1 min za neodbehnuté 4 TK, podľa 11.3.4.c) 

g) Št. č. 50 – napomenutie súťažnou porotou za manipuláciu so zbraňou počas pretekov 

 

Rozhodnutia 28.5.: 

a) Št. č. 68 prirážka 1 min za nesprávne vyberanie a vkladanie zbrane do stojana, podľa 11.3.4.b) 

b) Št. č. 24 a 38 – napomenutie súťažnou porotou za manipuláciu so zbraňou počas pretekov 

 

Návrhy na tresty boli ihneď po ich identifikovaní počas pretekov oznámené trénerom, ktorí ich prijali bez pripomienok. Všetky 
rozhodnutia boli jasne identifikované a jednoznačne preukázateľné. 

Nebolo k dispozícii žiadne označenie pre členov súťažnej poroty. 

 

7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV 

Podujatia sa zúčastnilo celkom 15 klubov a porady vedúcich výprav sa zúčastnili zástupcovia 13 klubov. 

Na porade bolo prijaté rozhodnutie o predĺžení času nástrelu a na základe pripomienky M. Kazára z KB Predajná boli pre lepšiu 
orientáciu pretekárov očíslované stojany na zbrane. 

 

8. MIMORIADNE  UDALOSTI  

 Podľa dohody na porade vedúcich výprav bol predĺžený čas nástrelu o 10 minút z dôvodu nižšieho počtu streleckých stavov, čím 
bol posunutý o 10 minút aj štart rýchlostných aj vytrvalostných pretekov. 

 

9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 

Príprava podujatia bola zo strany OV dosť podcenená. Pri organizovaní pretekov „na zelenej lúke“ je nutné minimálne deň pred 
pretekmi pripraviť priestory na preteky. Celá táto práca ostala na jednej osobe, riaditeľovi pretekov. Z tohto dôvodu sa na 
príprave museli výraznou mierou podieľať riaditeľ súťaží VP, TD a traja prítomní rozhodcovia. 

Oproti propozíciám nastala vyššie spomenutá zmena na poste veliteľa strelnice. Hlavná rozhodkyňa bola prítomná len v sobotu.  

 

10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) 

Na rýchlostných pretekoch 27.5. bol počet rozhodcov nízky. Na strelnici druhú kontrolu streľby zabezpečovali dvaja  



rozhodcovia, z ktorých jeden musel byť technický delegát č.2. Sumár streľby a zber kartičiek zabezpečovala hlavná rozhodkyňa. 

Veliteľ strelnice bol zároveň aj rozhodcom na 2 streleckých stavoch. 

Súťažná porota nedostala informáciu o vybočení pretekárky z vyznačenej trate od rozhodcov kontroly na trati, ale od zástupcu  

jedného z klubov. 

Počas vytrvalostných pretekov 28.5. bol počet rozhodcov dostatočný. 

Kombinácia skúsených rozhodcov s niekoľkými rozhodcami bez licencie fungovala veľmi dobre. Všetci rozhodcovia, až na jeden 

prípad, pracovali spoľahlivo o čom svedčí jednoznačná preukázateľnosť všetkých trestov udelených súťažnou porotou. 

 

11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA 

Ubytovanie a stravovanie športovcov, zástupcov klubov a rozhodcov zariadené v hoteli Skalka na veľmi dobrej úrovni. 

Občerstvenie poskytnuté pretekárom v cieli na veľmi dobrej úrovni. 

Hygienické zariadenia v hoteli Skalka na veľmi dobrej úrovni. 

Doprava na náklady zúčastnených klubov. 

 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 

Zdravotné zabezpečenie na podujatí CHÝBALO. 

 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ  

Hlásatelia vodne informovali o dôležitých veciach počas pretekov. Bolo zabezpečené ozvučenie. 

Vyhlásenie výsledkov sa konalo po skončení pretekov na vhodnom mieste neďaleko priestoru štartu a cieľa. Ceny odovzdávali 
riaditeľka hotela Skalka a riaditeľ súťaží Viessmann pohára Ondrej Kosztolányi st. Boli na ňom odprezentovaní reklamní partneri 
SZB aj organizátora. Vyhláseniu chýbali stupne víťazov. 

Zástupcovia masmédií a sponzorov sa podujatia nezúčastnili. 

Podujatie bolo propagované aj prostredníctvom hotela Skalka. 

 

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 

Na tomto mieste boli preteky Viessmann pohára v letnom biatlone zorganizované po prvýkrát a úspešne. Podujatie bolo 
dôstojným otvorením letnej sezóny 2017.  

Samotné preteky prebehli v duchu fair play, za čo patrí všetkým zúčastneným, či už športovcom, trénerom, ale aj organizátorom 
moje poďakovanie. Moja spolupráca s celým kolektívom, ktorý sa organizačne podieľal na príprave a hladkom priebehu 
podujatia prebiehala v dobrej atmosfére a bez akýchkoľvek problémov 

Podujatie bolo zároveň prvým, kde svoju pozíciu zastával Riaditeľ súťaží Viessmann pohára. Určite budúcnosť ukáže, ale podľa 
môjho názoru už toto podujatie ukázalo opodstatnenosť tejto funkcie, najmä pri zložitej príprave a plánovaní, ale aj počas 
samotných pretekov vo forme konzultácií pre organizátorov a TD. 

P pretekoch prebehlo krátke zhodnotenie, organizátori pripomienky prijali. 

 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 

a) Precíznejšie sa venovať príprave pretekov 

i. Písomne (e-mailom) pozvať na preteky delegované osoby 

ii. Zabezpečiť dostatok pracovnej sily na postavenie areálu v piatok 

b) Na vyhlásenie výsledkov zabezpečiť stupne víťazov 

c) Zabezpečiť zdravotnú službu 

d) Zabezpečiť označenie pre členov Súťažnej poroty 

e) Zabezpečiť adekvátny počet veterníkov v zmysle pravidiel 

f) Zabezpečiť všetky potrebné tlačivá pre rozhodcov 

g) Pri plánovaní ďalších podujatí rátať s potrebou predĺženého nástrelu 

 

 pre vedenie SZB: 

h) Pokračovať v organizovaní pretekov na tomto mieste a v spolupráci s Fan klubom biatlonu 

i) Uvažovať v SZB nad prístrojom na meranie odporu spúšte namiesto desaťročia používaných závaží 

j) O dôležitých úpravách Pravidiel biatlonu informovať kluby aj hromadným mailom 

 

 

 

Dátum:            31.05.2017                                                                     Podpis:   Michal Baka 


