
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia : I. Kolo Viessmann-pohára v biatlone, dorast a dospelí 
Dátum a miesto konania: 28.- 29.12. 2013 
Usporiadateľ :  Slovenský zväz biatlonu 
 
Technický delegát : Jozef  Hirschman 
Technický delegát 2:Jozef Filip, rozhodca IBU 
Delegovaní rozhodcovia  SZB: Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy 
                                                   Pavel Závalec,  rozhodca III. triedy 
                                                   Soňa Kostolányiová st., rozhodkyňa IBU 
 
1. PROPOZÍCIE 

boli schválené 15.11.2013 ,  zverejnené na stránke SZB , a rozposlané klubom biatlonu. 
 

2. PREZENTÁCIA 
prebiehala na strelnici  ,podľa propozícií, bez problémov, väčšina využila možnosť ,deň pred pretekom opraviť prihlášku. Za 
všetkých prihlásených bolo zaplatené štartovné. Jedna prihlásená pretekárka nebola uvedená v štartovej listine, doplnená 
v sobotu. 
 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie. 
a) Štart a cieľ . Priestory štartu a cieľa jasne označené, časy  merali rozhodcovia stopkami a elektronicky bolo meranie 

zabezpečené firmou Sajmon. Štart   pretekov s hromadným štartom bez lyž. stopy. 
b) Trate boli riadne označené, upravený tech. sneh, ,farebné označenie vyhovujúce, na trati pracovali  dvojice kontrol. V 

pretekoch s hromadným štartom bol  po skúsenosti z minulej sezóny (po dohode so  súťažným výborom ) štart  s tromi 
štartovacími dráhami a štartovacie územie bolo bez lyž. stopy. Štart  prebehol bez problémov a tento spôsob doporučujem 
aj do budúcna. 

c) Strelnica : Zrekonštruovaná strelnica žiarila  novotou a je zabezpečená a vybavená v zmysle pravidiel . Nástrel prebehol 
podľa časového harmonogramu aj s výmenou terčov;  koridory jasne vyznačené; podobne aj priestory pre trénerov; stojany 
na zbrane podľa potreby, boli  označené, pevné, bez problémov. Pretekalo sa na 30 .streleckých stavoch ,ktoré fungovali 
bezchybne počas celých pretekov. 

d) Trestné kolo  bolo umiestnené 60m  za strelnicou, malo dve nezávislé kontroly. 
e) Výpočtové stredisko bolo umiestnené na strelnici , ich práca prebiehala  bez problémov. 

 
4. ŠTARTOVNÉ  LISTINY 

boli vyhotovené správne a včas , rozdávané s štartovnými  číslami. 
 

5. VÝSLEDKY 
Rýchlosť spracovania a vyhodnocovania výsledkov bola na primeranej úrovni, čas meraný ručne aj elektronicky,  výsledky 
načas, po schválení  Súťažnou porotou bez odvolaní a pripomienok. 
 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA 
súťažná porota pracovala v zložení: TD J. Hirschman, riaditeľ pretekov T. Fusko, členovia J. Filip, I. Luptovský, G. Maidiš. 
Riešila problém s diskvalifikácie za porušenie bezp. predpisov, prirážky za neodbehnuté TK, ako aj za nevystrelený náboj. 
 

7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV 
z 24 zúčastnených klubov biatlonu sa porady zúčastnili dvanásti zástupcovia. Na porade som predniesol žiadosť 
reprezentačných trénerov o skrátenie dĺžky tratí pre kategóriu muži A , a ženy A. Žiadostiam bolo vyhovené. Bola vznesená aj 
pripomienka , že kluby s malým počtom pretekárov sú na nástrele umiestnené na streleckých stanovištiach na konci strelnice. 
 

8. MIMORIADNE  UDALOSTI 
neboli 
 

9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI 
činnosť organizačného výboru bez problémov. Preteky bolo možné usporiadať len vďaka umelému zasneženiu , ktoré 
zabezpečili.  
Predseda organizačného výboru: Peter Neuschl 



Riaditeľ pretekov: Tomáš Fusko 
Hlavný rozhodca: Ondrej Kostolányi 
Tajomník: Michal Baka 
Ekonómka pretekov: Barbora Peštová 
Veliteľ strelnice: Milan Kobela 
Zástupca SZB:  Ján Hyža 
 

10. ROZHODCOVIA 
Počet rozhodcov dostatočný , jednotne  označení neboli. 
 

11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA- Hygienické zariadenia  boli v sobotu 
len v mazacích bunkách ,v nedeľu už boli aj prenosné v priestore pri kancelárii pretekov a pri tuneli. 
 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
bolo vraj podľa potreby rozhodcom z cieľa, a auto usporiadateľa. 
 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ 
Počas pretekov v sobotu aj v  nedeľu bol moderátor, ktorý  oboznamoval divákov s dianím na strelnici a tratiach. Účasť médií 
bola hlavne v nedeľu , keď štartovali aj reprezentanti. Reklamné banery boli rozmiestnená v priestore štartu a tratí a v areáli 
strelnice, ceny víťazom odovzdával gen.sekretár P. Neuschl a prezident SZB Ján Hyža. 
Pri odovzdávaní cien sa použila nová nafukovacia reklamná plocha , ktorú je možné prenášať aj na súťaže mimo Osrblia. 
 

14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV 
Preteky prebiehali bez problémov. Počasie bolo príjemné  , areál je dobre upravovaný a aj diváci ktorých bolo na to že sa jednalo 
,,len o pohárový pretek  ´´v hojnom počte prítomný. Preteky mali plynulý priebeh, nevyskytli sa žiadne vážne nedostatky, ktoré by 
mohli ohroziť regulárnosť podujatia. Chcem vyzdvihnúť prácu organizátora a rozhodcov, ktorí svoje úlohy plnili spoľahlivo . 
Aj ceny pre víťazov boli , ako to už býva zvykom na podujatiach ktoré organizuje SZB ,hodnotné. 
 

15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD 
Navrhujem aby usporiadateľ zabezpečil jednotné označenie rozhodcov. 
- Pre lepšiu informovanosť divákov navrhujem umiestniť nástenku s programom, štartovnou a výsledkovou listinou pod 

mostom , a so súhlasom prevádzkovateľa aj v hoteli. Tu môže byť aj oznam pre verejnosť, že trate sú pre bežkárov 
a divákov počas pretekov uzatvorené. 

- Toalety zabezpečiť aj v priestore pre divákov. 
Tieto návrhy som ale predložil usporiadateľovi už aj počas minulej sezóny. 
 
Štatistika: 

28.12.2013 
Prihlásení 100 
Štartujúci 89 

29.12.2013 
Prihlásení 98 
Štartujúci 92 
 

 
 
Dátum:       03.01.2014                                                                          Podpis: Jozef Hirschman 


