SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia :
Dátum a miesto konania:
Usporiadateľ - názov KB:

II. kolo Viessmann – pohár v letnom biatlone 2017 - žiaci
10. – 11. 6. 2017
FoxTeam Prešov

Technický delegát :
Technický delegát 2:
Delegovaní rozhodcovia:

Klementína Štricová, rozhoca IBU
Jozef Filip, rozhodca IBU
Jana Šimočková, rozhodca IBU
Dušan Šimočko, rozhodca III. triedy
Božena Polašeková, rozhodca III. triedy

1.

PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania)
Propozície boli chválené predsedom ŠTK dňa 06. 05. 2017 a na stránku SZB v dostatočnom čase zverejnené.

2.

PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
Žrebovanie na základe odoslaných prihlášok bolo v piatok o 17:00 h. Prezentácia bola v sobotu 10. 06. 2017 od
11:00 do 13:00 v kancelárii pretekov na Sigorde. Do 13:00 h sa prezentácie zúčastnili všetky nahlásené kluby.

3.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
Štart - Silvia Halvoníková, rozhodca II. triedy.
Cieľ – Dušan Šimočko, rozhodca III. triedy
- vzorne pripravené.
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
Marek Hudák, rozhodca I. triedy
- výborne vyznačené a nebezpečné miesta reflexne označené.
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre
trénerov, stojany na zbrane)
Anton Hasara, rozhodca III. triedy
- zabezpečená v zmysle pravidiel.
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
Jana Šimočková, rozhodca IBU
- umiestnené 2 kontroly, jedna 3 členná a jedna 2 členná
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)
Sajmon, s.r.o.

4.

ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
Štartovné listiny boli vyhotovené včas a správne, na rýchlostný pretek vyhotovená na základe prezentácie
a žrebovania a štartovná listina pre hromadný pretek vyhotovená podľa výsledkov rýchlostného preteku.

5.

VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna
(uvedenie všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
Všetko vzorne a rýchlo spracované so všetkými prirážkami.

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Technický delegát:
Klementína Štricová
Riaditeľ pretekov:
Imrich Šarišský
Delegovaný rozhodca SZB: Jana Šimočková
Člen:
Miloš Berčík – KB Čierny Balog
Člen:
Miroslav Danove- KB Valaská -Osrblie

Súťažná porota schvaľovala výsledky, riešila prirážky a diskvalifikácie. Schvaľovanie prebiehalo bez problémov,
rozhodnutia boli odhlasované súťažnou porotou.
Rýchlostné preteky: št. č. 34 - diskvalifikácia za použitie druhého zásobníka, podľa 11.3.6.s; št. č. 70 - diskvalifikácia
za vybočenie trate 11.3.6.j; št. č. 92 - diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.6.t; št. č. 12,
17, 29, 38 a 39 prirážka za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.c;
Preteky s hromadným štartom: št. č. 1,48 - prirážka za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.c; št. č. 38 - prirážka 2 min za
neodbehnuté 2x T K, podľa 11.3.4.c; št. č. 28 a 47 - diskvalifikácia za nesprávne nesenie zbrane, podľa 11.3.6.l; št. č.
56 a 69 - diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.6.t, št. č. 37, – časové vyrovnanie na
strelnici – 15 sek, podľa 8.9; št. č. 45, – časové vyrovnanie na strelnici – 16 sek, podľa 8.9; št. č. 47, – časové
vyrovnanie na strelnici – 14 sek, podľa 8.9;
Proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol podaný žiadny protest.
7.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých
zástupca sa zúčastnil porady)
Počet prihlásených zástupcov z klubov 15 a porady sa zúčastnilo z 13 klubov.

8.

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
Bez mimoriadnych udalostí.

9.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Predseda organizačného výboru: Jaroslav Baloga
Riaditeľ pretekov:
Imrich Šarišský
Tajomník pretekov:
Jozef Mičko
Ekonómka pretekov:
Helená Hovanová
Spolupráca s riaditeľom pretekov a organizačným výborom bola dobrá, správy o priebehu pretekov podávali včas a ak
bolo potrebné napomáhali k vyriešeniu problémov.

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

Bolo zabezpečené dostatočné množstvo rozhodcov, ktorí si plnili svoje povinnosti spoľahlivo a zodpovedne, za čo im
patrí veľké poďakovanie.
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA

Kluby biatlonu mali možnosť sa ubytovať v blízkosti konania pretekov v rekreačnom zariadení Zelený Breh, kde bola
zabezpečená aj strava.
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Zabezpečené usporiadateľom.
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií,

propagácia podujatia apod.)
Počas celých pretekov bolo zabezpečené moderovanie, ktorý priebežne informovali o štarte a výsledkoch pretekárov
v jednotlivých kategóriách. Vyhlasovanie výsledkov bolo v nedeľu za obida dni. Ceny odovzdávali: prezident SZB,
predseda organizačného výboru, riaditeľ pretekov. Udelená bola aj cena fair play pretekárke za upozornenie rozhodcu
na strelnici.
14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV

Celková úroveň pripravenosti priestorov konania pretekov bola technicky aj organizačne zvládnutá na veľmi dobrej
úrovni .V peknom počasí sa organizátorom podarilo pripraviť veľmi dobré preteky. Doporučujem pripravovať preteky aj
na budúci rok.

15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD

Navrhujem informovať trénerov na poradách, aby pri povzbudzovaní a dávaní informácií pretekárom na TK nebránili
rozhodcom pri rozhodovaní.
Dátum: 13.06. 2017
Podpis: Štricová Klementína

