FINANČNÝ PLÁN
2015

Športovo technickej komisie SZB
aktualizovaný dňa 28. marca 2015 v Banskej Bystrici
Zasadnutia ŠTK
cestovné
stravné
občerstvenie
MTZ

300 €
120 €
50 €
30 €
500 €

Školenie rozhodcov
odmena lektorom
cestovné
stravné
občerstvenie
MTZ

Seminára TD a usporiadateľov podujatí SZB
odmena lektorom
cestovné
občerstvenie

40 hod x 15,pre členov ŠTK

600 €
150 €
120 €
50 €
30 €
950 €

8 hod x 15,pre lektorov

120 €
150 €
30 €
300 €

23 ks x 15,-

345 €

30 hod x 5,-

150 €
150 €
300 €

Označenie TD
tričká
Pravidlá biatlonu - tlač
odmena
MTZ

CELKOM:

2 395 €

SMERNICA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU PRE SYSTÉM LETNÝCH SÚŤAŽÍ
2015
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernicu pre systém letných súťaží v biatlone pre sezónu 2015, podľa
Pravidiel biatlonu, platných od 1.11.2003, II. vydanie z roku 2009.

I.

VIESSMANN POHÁR V BIATLONE

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
I. kolo - žiaci

06.-07.06.2015

Prešov

Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

I. kolo - D+D

13.-14.06.2015

Osrblie

Rýchlostné preteky so ŠS

Stíhacie preteky s PŠI

II. kolo

27.-28.06.2015

Revúca

Rýchlostné preteky

Vytrvalostné preteky

III. kolo

22.08.2015

Vyhne

Rýchlostné preteky

2. OBSAH PRETEKOV
Obsahom pretekov je letný biatlon - kros so streľbou. Na jednotlivých podujatiach sa uskutočnia preteky
v poradí ako sú uvedené v bode 1. týchto Smerníc.

3. PRIHLÁŠKY
Pravidlá biatlonu, čl.1.6.
Klub je povinný poslať prihlášku e-mailom na predpísanom formulári do 3 dní pred žrebovaním
a do 15:00 v deň žrebovania potvrdiť menovitú prihlášku. Prihláška e-mailom je platná len po spätnom
potvrdení. Za oneskorenú prihlášku môže usporiadateľ požadovať dvojnásobné štartovné.
E-mail na prihlasovanie: prihlasky@biathlon.sk
E-mail a telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: prihlasky@biathlon.sk, telefón organizátora
zverejnený v propozíciách.

4. ÚČASŤ NA PRETEKOCH
Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu.

5. DOKLADY K PREZENTÁCII
Členský preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB, bude požadovaný od pretekára, ak nie je
uvedený v Súpiske SZB. Súpiska SZB bude pravidelne aktualizovaná.
U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.

6. ŠTARTOVNÉ
Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1,50 € od žiaka a 3,00 € od
ostatných. Za oneskorenú prihlášku môže usporiadateľ požadovať dvojnásobné štartovné.

7. PROTESTY
Poplatok za podanie protestu je 5 € (v nadväznosti na čl. 10.1 Pravidiel biatlonu).

II.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
M-SR

23.08.2015

M-SR

12.-13.09.2015

Vyhne
Predajná

Vytrvalostné preteky
Rýchlostné preteky

Preteky s hromadným štartom

2. OBSAH PRETEKOV
V rámci M SR sa uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode II. 1 týchto Smerníc.

3. ÚČASŤ V PRETEKOCH
Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov SZB,
ktorí boli klasifikovaní minimálne v jedných pretekoch SlP v aktuálnej sezóne, ak nie sú držiteľom platnej
VT.

4. PRIHLÁŠKY
Tak ako v bode I.3 týchto Smerníc.

5. DOKLADY PRETEKÁROV
Ako v bode I.5 týchto Smerníc.

6. ŠTARTOVNÉ
Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1,50 € od žiaka a 3,00 € od
ostatných. Za oneskorenú prihlášku môže usporiadateľ požadovať dvojnásobné štartovné.

7. TITULY
Titul MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BIATLONE získa víťaz kategórie vo všetkých individuálnych
pretekoch, podľa čl. 2.2.1, resp. 2.2.3 na Majstrovstvách SR s medzinárodnou účasťou, podľa prílohy
Pravidiel biatlonu č. 4 - Súťažný poriadok.

III.

MAJSTROVSTVÁ KRAJOV V BIATLONE

Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v letnom biatlone v sezóne 2015 podľa čl. 4,
prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok. Pre usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča apríl,
máj 2015.
Majstrovstvá kraja sa uskutočnia ako otvorené jednodňové preteky, s možnosťou udeľovania II.VT a titulu
Majster kraja, pri dodržaní Pravidiel biatlonu, ustanovení týchto Smerníc a pri včasnom schválení
Propozícií Športovo-technickou komisiou.
Organizátorom sa odporúča usporiadať rýchlostné preteky.

IV.

DOPLNKOVÉ PRETEKY

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
dorast a dospelí

13.06.2015

Osrblie

Vyraďovací šprint

Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie doplnkových pretekov v letnom biatlone pri I. kole Viessmann
pohára dorastu a dospelých v Osrblí. Obsahom pretekov je Vyraďovací šprint.

2. PRIHLÁŠKY
Tak ako v bode I.3 týchto Smerníc.

3. DOKLADY PRETEKÁROV
Ako v bode I.5 týchto Smerníc.

4. ŠTARTOVNÉ
Nebude požadované.

5. PRAVIDLÁ PRE VYRAĎOVACÍ ŠPRINT
Vyraďovací šprint je testovacia disciplína biatlonu. Skladá sa z troch strelieb (L, L, S) a troch bežeckých
okruhov dlhých cca 500 m.
- Dĺžka trestného kola 50 m.
- Pretekári štartujú v poradí, v akom skončili v kvalifikačných pretekoch, ktorými sú rýchlostné preteky.
V prípade štartu pretekárov, ktorí nemajú umiestnenie v kvalifikačných pretekoch, sú zaradení na

koniec štartovej listiny a ich poradie sa žrebuje. V prípade, že nebudú kvalifikačné preteky, postavenie
na štarte sa žrebuje. Prvý pretekár štartuje na streleckom stanovišti číslo 1. V prípade dvoch a viac
rozbehov sa na ďalší rozbeh nasadzuje obdobne, najnižšie štartové číslo štartuje na streleckom
stanovišti číslo 1.
- Kontrola výstroja na štarte musí byť umiestnená v prípravnom priestore pred strelnicou.
- Nosenie zbrane podľa prílohy Pravidiel biatlonu č. 6 - Predpis pre iné typy pretekov.
- Vyradený pretekár zo súťaže opustí trať v priestore trestného kola cez stanovište kontroly.
- Pretekár je povinný vystreliť 5 nábojov zo zásobníka (8.5.2.1) aj keď je evidentné jeho vyradenie.
- Body do SlP sa neprideľujú.
Štart - streľba ležmo (5 nábojov)
pretekár pri štarte stojí so zbraňou na chrbte pred streleckým stanovišťom. Zbraň je vybitá so zavretým
záverom. Na štartový povel pretekár strieľa polohu ležmo, odbehne príslušný počet trestných kôl a po trati
pribieha na ďalšiu streleckú položku.
Štafetová streľba ležmo (8 nábojov)
druhá strelecká položka ležmo ako pri pretekoch štafiet čl.8.2 Pravidiel biatlonu
(8 nábojov). Po úspešnej streľbe (zasiahnuté všetky terče) pribieha po trati na ďalšiu streleckú položku.
V prípade neúspešnej streľby (nezasiahnuté všetky terče) je pretekár vyradený a opustí trať v priestore
trestného kola cez stanovište kontroly.
Štafetová streľba stojmo (8 nábojov)
tretia strelecká položka stojmo ako pri pretekoch štafiet čl.8.2 Pravidiel biatlonu (8 nábojov). Po úspešnej
streľbe (zasiahnuté všetky terče) pribieha po trati do cieľa. Víťaza určí najlepší dosiahnutý čas.
V prípade neúspešnej streľby (nezasiahnuté všetky terče) je pretekár vyradený a opustí trať v priestore
trestného kola cez stanovište kontroly.

6. PROTESTY
Poplatok za podanie protestu je 5 € (v nadväznosti na čl. 10.1 Pravidiel biatlonu).

V.

RÝCHLOSTNÉ PRETEKY SO ŠTAFETOVOU STREĽBOU

Preteky prebiehajú podľa pravidiel biatlonu pre rýchlostné preteky s výnimkou streľby. Strieľa sa podľa
Pravidiel biatlonu pre preteky štafiet čl.8.2 (štafetová streľba - 8 nábojov).

VI.

STÍHACIE PRETEKY S PEVNÝM ŠTARTOVÝM INTERVALOM

Preteky prebiehajú podľa pravidiel biatlonu pre stíhacie preteky s výnimkou času štartu ďalších pretekárov
za víťazom kvalifikácie. Čas štartu ďalších pretekárov za víťazom je pevne stanovený štartovným
intervalom 5 sekúnd. Pretekári štartujú v poradí, v akom skončili v kvalifikačných pretekoch, ktorými sú
rýchlostné preteky. V prípade štartu pretekárov, ktorí nemajú umiestnenie v kvalifikačných pretekoch, sú
zaradení na koniec štartovej listiny a ich poradie sa žrebuje.
Ak pretekár vyštartuje maximálne 3 sekundy skôr pred jeho oficiálne predpísaným časom, bude mu
uložená prirážka 30 sekúnd. Ak pretekár odštartuje viac ako tri sekundy skôr ako je predpísaný čas štartu
bude diskvalifikovaný. Poradie v pretekoch je dané poradím v cieli.

VII. USTANOVENIE O REKLAME
Pretekári všetkých kategórií sú povinní mať na predpažbí očistený priestor v dĺžke 12 cm od spúšte,
smerom k ústiu hlavne na oboch stranách zbrane pre nalepenie sponzorskej nálepky. Pretekár zodpovedá
za to, že bude mať na svojej zbrani nalepenú sponzorskú nálepku. V prípade, že nálepku nebude mať
nalepenú, nebude mu povolený štart.

VIII. UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY
P SZB na svojom zasadnutí 29.03.2015 schválilo úpravu pravidiel:
Čl. 4.3.6.3.b) Schválené typy vzduchoviek sú: ..., vzduchovka so zásobníkom AT44 MODIFY BY ZVI
Čl. 4.3.6.4.e) Odpor spúšte musí byť minimálne 0,5 kg u malokalibrovej zbrane a 0,4 kg
u vzduchových zbraní nabíjaných zo zásobníka.
Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke
www.biathlon.sk v sekcii PRAVIDLÁ.

IX.

UPOZORNENIE ŠTK

a) Smernica SZB č. 1/2014 evidencie napomenutí. Cieľom smernice je sprehľadnenie a dokumentácia
porušení pravidiel účastníkov pretekov Slovenských pohárov a Majstrovských súťaží organizovaných
SZB. Smernica vytvára nástroje pre Technických delegátov , Súťažnú porotu a ŠTK lepšie reagovať na
opakujúce sa prehrešky voči pravidlám biatlonu SZB. Smernica je zverejnená na našej webovej stránke
www.biathlon.sk v sekcii SMERNICE.
b) ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po športovisku podľa článku 8.5.1.1
Pravidiel biatlonu.
c) Pri oficiálnom tréningu a nástrele podľa článku 8.5.1.2 Pravidiel biatlonu manipulácia so zbraňou
(napr. dobíjanie zásobníkov, manipulácia s mieridlami a pod.) musí prebiehať pri vybratom zásobníku
a otvorenom závere.
d) Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane mimo vyhradeného priestoru športoviska podľa článku 8.5.3
Pravidiel biatlonu.
e) Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne skontrolovať a označiť
číslom každého pretekára.
f) Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi všetky nepoužité náboje zo zásobníkov,
pažby, podpažbia a odovzdá ich pretekárovi.
g) ŠTK pripomína povinnosť uvedenú v článku 1.7.4.3 Pravidiel biatlonu „Mená pretekárov, ktorí sa
kvalifikovali, ale nebudú štartovať v pretekoch s hromadným štartom alebo stíhacích pretekoch, budú
oznámené v kancelárii pretekov čo najskôr ako je to možné, najneskôr však jednu hodinu pred
štartom.“
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá zodpovedný zástupca klubu.
h) ŠTK upozorňuje na nosenie zbrane podľa príloha č. 6 Pravidiel biatlonu pre Cezpoľný beh so streľbou
z malokalibrovej zbrane - letný biatlon. Zbraň zo stojanu berie tak, že ju uchopí za hlaveň a takto,
s hlavňou smerujúcou hore, ju nesie na strelecké stanovište. Rovnakým spôsobom zbraň odnáša po
streľbe späť do stojanu.

Schválené ŠTK, 28.3.2015

Schválené P SZB, 29.3.2015

VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
2014/15

ŠTK na svojom zasadnutí 25.9.2014 delegovala technických delegátov a rozhodcov na súťaže
Viessmann pohára v biatlone. V sezóne 2014/2015 sa uskutočnili všetky naplánované podujatia
v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Technickí delegáti z nich predložili správy, v ktorých
oznámili aj svoje pripomienky a návrhy.

I. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE D+D, M SR MIA, ŽYA
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 3.- 4.1. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Imrich Šarišský, rozhodca IBU
Anton Hasara, rozhodca III. triedy
Jozef Matiaško, rozhodca III. triedy
Nadežda Šovčíková, rozhodkyňa III. triedy
Božena Polašeková, rozhodkyňa III. triedy
Propozície:
chyba na 2. strane, v úvode bolo uvedené chybne III. kolo namiesto I. kola
Trate:
aj napriek predchádzajúcim nepriaznivým poveternostným podmienkam trate
pripravené kvalitne, ale skrátené
Štartovné listiny: načas vyhotovené, uvedený zlý údaj v dĺžke trate kategória ŽyA
Súťažná porota: TD Imrich Šarišský/KB Prešov
RP Tomáš Fusko/KB TOM
delegovaný rozhodca Jozef Matiaško/KB Pravenec
Anna Murínová/KB Valaská-Osrblie
Juraj Sanitra/VŠC Dukla BB
Účasť na porade vedúcich výprav slabá, účasť z 26 klubov 12 zúčastnených.
Zúčastnili sa všetci delegovaní rozhodcovia. Nedostatok v prvý deň pretekov, keď pri kontrole zbraní
a streliva bol iba jeden rozhodca, ktorý nestíhal kontrolovať pretekárov po príchode do cieľa
a pretekári museli čakať na kontrolu.
Návrhy a odporúčania TD
- dobre sa osvedčila akreditácia pre trénerov na vstup do priestorov strelnice, počas
oficiálneho tréningu a pretekov bolo zabezpečené uvoľnenie tratí

I. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE MIA, ŽYA A ŽIACKE KATEGÓRIE
II. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE D+D
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 10.- 11.1. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Jozef Hirschman, rozhodca IBU
Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy
Dušan Šimočko, rozhodca III. triedy
Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy
Dagmar Mondlová, rozhodkyňa III. triedy, 10.1. ospravedlnená
Strelnica:
nebola vybavená kamerami podľa článku 3.4.8 schválenom Prezídiom SZB
Štartovné listiny: boli vyhotovené bez vyznačenia vedúceho pretekára
Súťažná porota: TD Jozef Hirschman/KB Magnezit Revúca
RP Tomáš Fusko/KB TOM
TD II Mirko Oberhauser/ KB Valaská-Osrblie
Igor Luptovský/KB Vyhne
Jaroslav Baloga/Fox Team Prešov
Súťažná porota riešila diskvalifikácie za porušenie bezpečnostných predpisov a nesplnenie disciplíny,
prirážky za neodbehnuté TK , ako aj za nevystrelený náboj.

Súťažná porota riešila aj pridelenie bodov v kategóriách, v ktorých nedobehli do cieľa aspoň traja
pretekári. TD navrhoval dodržanie Pravidiel SZB podľa prílohy č.4 bod 6.3.2 , riaditeľ pretekov dal iný
návrh, ktorý bol väčšinou schválený a pretekárom boli pridelené body podľa tohto návrhu.
Účasť na porade vedúcich výprav z 27 zúčastnených klubov sa prvej porady zúčastnili len 8
zástupcovia klubov.
Pretože sa v nedeľu bežal vyraďovací šprint, bola naplánovaná porada aj v tento deň, no účasť bola
ešte biednejšia, zúčastnili sa len piati zástupcovia klubov.
Návrhy a odporúčania TD
- vyraďovací šprint zaradiť do súťaží ako doplnkové preteky a nie ako hlavné
- doriešiť spravodlivé bodovanie vo vyraďovacom šprinte, súčasné bodové hodnotenie
nehodnotí samotný športový výkon pretekára, ale to, či do cieľa dobehne len jeden alebo
viacerí pretekári
- doriešiť označenie vedúceho pretekára.

II. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE - ŽIACKE KATEGÓRIE
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 14.- 15.2. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Jozef Matiaško, rozhodca III. triedy
Božena Paugschová, rozhodkyňa III. triedy
Róbert Amtman, rozhodca III. triedy
Ružena Hasillová, rozhodkyňa III. triedy
Eva Darmová, rozhodkyňa III. triedy, ospravedlnená
Propozície:
včas spracované s malou chybou (TD nešpecifikoval)
Súťažná porota: TD Jozef Matiaško/KB Pravenec
OV Ondrej Kosztolányi /KB Vyhne
Delegovaný rozhodca Róbert Amtman/ KB Valaská-Osrblie
Libor Mladší /KB Magnezit Revúca
Jaroslav Baloga/Fox Team Prešov
Na porade vedúcich výprav sa zúčastnilo 8 klubov.
Hlavný rozhodca riešil problém s nespadnutým závažím 2x s jedným rozhodcom a kolíziu rozhodcu
s pretekárkou.
Návrhy a odporúčania TD
- treba zvážiť zaraďovanie rozhodcov na jednotlivé pozície

III. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE
MAJSTROVSTVÁ SR V BIATLONE
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 28.2.- 1.3. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Miroslav Mesík, rozhodca III. triedy
Jozef Filip, rozhodca IBU
Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy
Božena Polašeková, rozhodkyňa III. triedy
Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy
Pôvodne ŠTK delegovala - P. Blahušiaka, D. Blahušiakovú, J. Žambora (ospravedlnení)
Propozície:
možno veľa upozornení
Prezentácia:
pretekári z Maďarska, niektorí boli prihlásení podľa našich pravidiel
do vyššej kategórie - do štartovnej listiny boli zaradení podľa prihlášok
Priestory:
cieľová doska nespĺňala hrúbku a uloženie cieľovej čiary,
menší problém vznikal na otočke označenej oranžovou farbou
Strelnica:
problém s terčmi na vzduchovkovej strelnici, je potrebné kontrolovať
kalibrovanie, záklopky na terčoch a systém dvíhania (doporučujem každému TD)
Štartovné listiny: žrebovanie prebehlo 40 min. po uplynutí času na podanie prihlášok za účasti TD.
Menšie nedostatky s pretekármi z Maďarska.
Súťažná porota: TD Miroslav Mesík/KB Selce

RP Tomáš Fusko /KB TOM
Delegovaný rozhodca Božena Polašeková/ KB Pravenec
Libor Mladší /KB Magnezit Revúca
Gustáv Majdiš /ŠK Meteor Dolný Kubín
Súťažná porota odsúhlasila výsledky pretekov, udelila prirážky, časové vyrovnania a diskvalifikáciu.
Prirážky boli za neodbehnuté trestné kolá, časové vyrovnania za zdržný čas na strelnici
a diskvalifikácia za informáciu na strelnici, napomenula Lukáša Olejára TU Zvolen za lyžovanie na
tratiach počas preteku, riešila aj zlé uloženie zbrane v stojane na strelnici pretekárky Viktórie Forster.
Pretekárke nebol udelený trest, pretože nebola vykonaná kontrola uloženia zbraní v stojane pred
pretekom.
Účasť na porade vedúcich výprav z 30 klubov (z toho 6 z Maďarska) sa zúčastnilo 13 klubov.
Zo strany klubov bola na porade vznesená požiadavka na zmenu štartu žiackych kategórií.
Za zmenu hlasovalo 8 zástupcov klubov. Za dodržanie programu 4 zástupcovia klubov + riaditeľ
pretekov a technický delegát.
Na preteky bolo pozvaných 41 rozhodcov, zúčastnilo sa 37. Hlavný rozhodca musel použiť rozhodcov
aj z kancelárie pretekov. Uvedený počet je pre preteky s hromadným štartom nepostačujúci.
Návrhy a odporúčania TD
- v ďalších pretekoch viac kontrolovať komunikáciu na strelnici
- pri zostavovaní kalendára treba zvážiť druhy pretekov v dvoch dňoch po sebe, aby sa nebežali
dva najdlhšie preteky
- je potrebné kontrolovať vzduchovkové terče pred pretekmi, po sezóne je potrebné spraviť na
terčoch lepší servis

MAJSTROVSTVÁ SR V BIATLONE
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 7.- 8.3. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Jana Šimočková, rozhodkyňa IBU
Nadežda Šovčíková, rozhodkyňa III. triedy
Milan Trnik, rozhodca III. triedy
Júlia Ridzoňová, rozhodkyňa III. triedy
Pavel Šima, rozhodca III. triedy
Súťažná porota: TD Jana Šimočková/KB Selce
RP Tomáš Fusko /KB TOM
TD 2 Nadežda Šovčíková/ KB Pravenec
Oľga Konůpková /KB MŠK L. Hrádok
Jaroslav Baloga /ŠK Fox Team Prešov
SP udelila prirážky za neodbehnuté TK, nevystrelené náboje, malé porušenie zásad fair-play,
časovými vyrovnaniami na strelnici.
Doplnila evidenciu napomenutí - 3 pretekári a 3 tréneri
Účasť na porade vedúcich výprav z 29 klubov sa zúčastnilo 9 klubov.
Celkové hodnotenie pretekov - priebeh celého podujatia bol poznačený nedisciplinovanosťou
vedúcich výprav, ktorí ignorujú prítomnosť na poradách, potom nie je možné, aby sa im podali všetky
informácie, pripomenutia a napomenutia, ktoré sú pre nich a členov výprav dôležité, prípadne
vyplynuli z odkazov z predchádzajúcich pretekov. Na poradách majú možnosť navrhovať, protestovať,
pripomienkovať a nie zákulisne osočovať a napádať rozhodnutia typu „o nás bez nás“.
Návrhy a odporúčania TD
- spoločenskú úroveň pretekov a M SR v biatlone prehodnotiť, nie je všetko o financiách. Ako
sa to robilo v minulosti? Pretekári, a tí ostatní, si ani neuvedomujú, čo všetko je nutné urobiť,
pripraviť pre tak „krásne“ preteky, všetko je im samozrejmé, nemajú zdanie, čoho sú
súčasťou
- nájdite spôsob, ako prinútiť k účasti vedúcich výprav na poradách – zmeniť v pravidlách
„porady vedúcich výprav sa môžu zúčastniť“ na „zástupca každého zúčastneného klubu je
povinný“

-

evidenciu napomenutí zverejniť a vyhodnotiť, menovaných na verejnom fóre pranierovať
a žiadať prísľub nápravy správania sa na pretekoch podľa pravidiel

VYHODNOTENIE ŠTK
a) Vyhodnotenie správ TD predložila O. Hanesová, ktorá v závere konštatovala:
Technickí delegáti zimu 2014/2015 hodnotili pozitívne, keď sa aj napriek zložitým klimatickým
podmienkam podarilo pripraviť areál v požadovanej kvalite. Tiež bolo pozitívne hodnotené
dokončenie budovy NBC.TD zhodne kladne hodnotili činnosť organizátorov.
TD J. Šimočková zvlášť vysoko hodnotila profesionalitu riaditeľa pretekov. Čo sa týka spoločenskej
úrovne podujatí, stále máme rezervy. Účasť médií (RTVS) bola len na prvom kole a je trvale
podmienená účasťou reprezentantov. Kladne bola prijatá činnosť moderátorky podujatí, ktorá
podľa TD zvyšovala spoločenskú úroveň podujatí. V celkovom hodnotení TD ďakovali
organizátorom za vzornú prípravu podujatí na vysokej úrovni a v súlade s pravidlami.
Na druhej strane je potrebné konštatovať, že zo správ TD vyplýva, že niektorí TD nereagujú na
zmeny a úpravy Pravidiel biatlonu:
- TD J. Hirschman:
bodovanie vyraďovacieho šprintu bolo schválené spolu s pravidlami pre tieto preteky, preto
ich nebolo možné bodovať inak
- TD M. Mesík:
platenie členského na pretekoch nie je síce v súlade so Stanovami SZB, ale sekretariát SZB
umožňuje klubom tento postup. Riešenie neskorého protestu M. Halinárovej nebolo v súlade
s disciplinárnym poriadkom. Ak sa vypočutie neuskutočnilo hneď, čo je v takomto
nejednoznačnom prípade chybou, potom je len možnosť odvolania.
Chybou TD bolo hlasovanie o zmene programu. Porada vedúcich nemôže meniť program
počas podujatia, ak si to nevyžaduje aktuálna mimoriadna situácia.
- Čo sa týka delegovania M. Oberhausera, KB Valaská-Osrblie nebol usporiadateľom pretekov.
Okrem akreditácie účastníkov, ktorá prispela k poriadku v priestoroch pretekov, novinkou v tejto
sezóne bol systém napomenutí. Celkovo bolo udelených 16 napomenutí. 6 za nedovolený pohyb
na strelnici, štadióne a moste. 5 za neskorú prihlášku. Po 1 napomenutí za trénovanie na trati
počas pretekov, za predčasné ukončenie streľby, za označenie zbrane po uložení do stojanu,
za neoznámenie skutočnosti, že pretekár vzdal preteky, za náznak porušenia pravidiel
pri manipuláciu s palicami na strelnici.
b) O. Kosztolányi podal správu HR, prezentoval štatistiku účasti rozhodcov na pretekoch,
konštatoval, že situácia s účasťou sa zlepšila. Najväčším problémom je nedostatok rozhodcov,
ktorý bráni prijímaniu kategorických opatrení pri porušení disciplíny. V diskusii bolo navrhnuté,
aby počas pretekov boli rozhodcovia priebežne preškoľovaní.
c) rebríčky, VT – pretekov sa v sezóne zúčastnilo 24 klubov, celkovým víťazom sa stal KB ValaskáOsrblie, súťažilo 227 pretekárov, VT získalo 204 pretekárov
d) Tituly - nie sú žiadne návrhy.
e) Odporúčania ŠTK
- zmeniť článok v pravidlách - účasť na porade ako povinnosť podľa návrhu TD J. Šimočkovej
- doplniť povinnosti TD o povinnosť - v prípade diskvalifikácie vypočuť zainteresované osoby
- vyzvať kluby, aby na ZK pripomienkovali štart žiakov
- napomenutia uverejniť na stránke a poslať predsedom klubov
- za neskorú prihlášku bude požadované 2-násobné štartovné
- opakované napomenutia riešiť podľa DP
- u rozhodcov riešiť neospravedlnené absencie a používanie omamných látok
- požiadať SZB ako zamestnávateľa o zabezpečenie kontroly na používanie omamných látok
- riešiť otočku na oranžovej trati v NBC
- zabezpečiť kamery na strelnicu
- zjednotiť spracovanie predbežných rebríčkov pre M SR
Spracovala Olina Hanesová.
Prejedala ŠTK dňa 28. marca 2015.

