SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia: II. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone 2017 – dorast-dospelí
Dátum a miesto konania: 01.-02.07.2017 Osrblie – NBC Osrblie
Usporiadateľ - názov KB: ŠKP Banská Bystrica
Technický delegát: 1. Jozef Hirschman, rozhodca IBU
2. Jozef Filip, rozhodca IBU
Delegovaní rozhodcovia: Pavel Olbrichtovič, rozhodca III. triedy
Milan Trník, rozhodca III. triedy
Pavol Šima, rozhodca III. triedy
PROPOZÍCIE Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa 28.05.2017 a zverejnené na stránke SZB.

PREZENTÁCIA :Konala sa v sobotu 01.07.2017 od 11:00 do 13:00 v kancelárii pretekov na štadióne v Osrblí.
PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
Štart a cieľ: Preteky sa konali v národnom biatlonovom centre , priestory boli na dobrej úrovni , meranie bolo zabezpečená
časomierou SZB, podporená spoľahlivým ručným meraním. Rozhodcovia na pozíciách Štart a Cieľ pracovali spoľahlivo.
Trate : Trate pripravené dobre, v dostatočnej šírke ,pretekári si mohli vybrať či pobežia po asfalte alebo po tráve.
Strelnica : Strelnica bola označená, ale strelecké koridory neboli vytýčené podľa predpisov (usporiadatelia použili ,,korýtka) .
Rozhodcovia na strelnici pracovali spoľahlivo. K dispozícii bolo 21 terčov .
Trestné kolo: Trestné kolo umiestnené za strelnicou , dve kontroly , pracovali bez problémov.
Výpočtové stredisko Umiestnené v miestnosti na to určenej , pri cieli. Pracovali spoľahlivo a rýchlo.
ŠTARTOVÉ LISTINY : Štartovné ako aj výsledkové listiny spracovávala výpočtová skupina. Predbežné aj oficiálne výsledky boli
zverejňované na nástenke. Čas meraný elektronicky, so zálohou ručného merania, streľba zadávaná elektronicky.
Priebežné a predbežné výsledky vyvesované včas aj s navrhovanými trestami.. Oficiálne výsledky po schválení Súťažnou
porotou. Výsledky kluby dostali za sobotu so štartovnými číslami na nedeľu,a za nedeľu, po skončení pretekov a vyhlásení výsledkov.
SÚŤAŽNÁ POROTA , pracovala v zložení : Technický delegát: Jozef HIRSCHMAN ,
Riaditeľ pretekov: Pavol Kobela
Delegovaný rozhodca SZB: Pavol Šima
Člen: Peter KAZÁR
Člen: Miloš Berčík
Riešila neodbehnuté trestné kolo a prirážku za nevystrelený náboj .
ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV :z 20 zúčastnených klubov na porade boli štrnásti zástupcovia, čiže väčšina, tak
uvediem kluby ktoré nemali zastúpenie , a to :ŠK Dukla ,ŠKP Žilina , Breza , Markušovce , Košice , Fox team PO.
MIMORIADNE UDALOSTI : neboli žiadne
HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - Hlavní funkcionári organizátora spoľahlivo a zodpovedne pracovali v zložení ako boli uvedení
v propozíciách. Predseda organizačného výboru: Pavel KOBELA
Riaditeľ pretekov: Peter KOBELA
Hlavný rozhodca: Milan KOBELA
ROZHODCOVIA : Pracovali podľa mojej vedomosti spoľahlivo , ale počet mohol byť o dvoch- troch väčší.
UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA : Ubytovanie, stravu a dopravu si kluby
zabezpečovali samostatne. Účastníci využívali WC v hoteli BIATLON a WC ktoré je umiestnené pri kancelárii pretekov .

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE Bolo zabezpečené zdravotnou školou , zdravotníci sa zdržiaval v označenom stane.

SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ . Preteky sa konali za celkom príjemného počasia a účasť divákov bola podľa mojich skúseností ,na
úrovní priemeru diváckej návštevnosti na Viessmann pohároch. Dianie na pretekoch komentoval moderátor , ceny odovzdávali
Prezident SZB a predseda or. výboru.
CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV Moje poďakovanie patrí predsedovi or. výboru ako aj riaditeľovi pretekov a aj hlavnému
rozhodcovi, že sa im podarilo zabezpečiť preteky na výbornej úrovni , pracovali zodpovedne a spoľahlivo.
Vytvorili okolo seba skupinu ľudí s ktorými môžu organizovať aj ďalšie preteky , pretože väčšina má dlhoročné skúsenosti
s organizovaním biatlonových pretekov.
NÁVRHY A DOPORUČENIA TD : Všetko bolo uvedené v správe.
Dátum: 9.07.2017

Podpis: Jozef Hirschman

