
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :  I. kolo Viessmann pohára v letnom  biatlone  
Dátum a miesto konania:  1.-2.6.2013,  Revúca-strelnica 
Usporiadateľ - názov KB:  Klub biatlonu  Magnezit Revúca 
 
Technický delegát :        Olina HANESOVÁ 
Technický delegát 2:      Imrich ŠARIŠSKÝ 
Delegovaní rozhodcovia:  Ondrej KOSZTOLÁNYI, Jozef FILIP, Vladimír KOLHÁNEK 
 
1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania) 

V zmysle pravidiel, bez pripomienok 
 

2. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 
V mieste konania  –  v sobotu podľa programu bez problémov.  V kategóriách D+D boli vyškrtnutí  3   pretekári 
a dopisovali sa 3, ktorým systém „prihlášky“ nepotvrdil prijatie prihlášky. V kategóriách žiakov neprišli  5 
pretekári, u jednej bolo nesprávne krstné  meno a 1 bol dopisovaný.  Disciplína klubov uspokojivá.  
 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie   
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) – OK podľa možností 
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)   

Trate boli poznačené dlhodobým dažďom pred pretekmi. Niektoré úseky boli dosť mokré, aj keď 
organizátor robil čo mohol a kritické úseky boli posypané stružlinami. Kritické boli stúpania a klesania. 
Trate boli dobre a prehľadne značené o čom svedčí aj skutočnosť, že ani jeden pretekár si trať nepomýlil.   

c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, 
priestory pre trénerov, stojany na zbrane) 
 Značená v poriadku, stojany na zbrane pripravené v dostatočnom množstve. Počet terčov je  
podmienený  prírodnými možnosťami. Pri vytrvalostných pretekoch nastalo prehustenie strelnice pri 
streľbe kategórií so 4 streleckými položkami a 7 pretekárom bolo udelené časové vyrovnanie za zdržné 
časy. Malokallibrové terče fungovali bez problémov, u vzduchovkových terčov sa vyskytli chyby pri 
naťahovaní, tieto však neovplyvnili  priebeh pretekov. 

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 
V poriadku podľa možností organizátora. Dve kontroly + vedúci TK.  

e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)  
V aute usporiadateľa, zabezpečené firmou SAJMON 
 

4. ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov   SZB) 
Boli vydané bez problémov. 
 

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj 
formálna (uvedenie všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 
V sobotu boli problémy s nesprávnymi  streľbami. V nedeľu bez problémov. Výsledky   boli vydávané v súlade 
s pravidlami.  
   

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 
Bola zvolená jedna súťažná porota  : 
Zloženie SP :  predseda   :  Olina Hanesová  TD 
                       Členovia     :  Imrich Šarišský  TD II 
                                             Jozef Hirschman – riaditeľ pretekov 
                                             Igor Luptovský  - KB Vyhne 
                                            Ján Šulej – KB Valaská-Osrblie 



V sobotu riešila diskvalifikáciu 1 pretekára v  kategóriách D+D a 2 pretekárov v žiackych kategóriách, plus 
spomenuté časové vyrovnania v kategóriách D+D 
V nedeľu riešila 1 diskvalifikáciu v žiackych kategóriách,  a prirážky za neodbehnuté TK  (1 v kategóriách D+D 
a 11 v žiackych kategóriách).   
  

7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých 
zástupca sa zúčastnil porady) 
Z 28 prihlásených klubov sa porady zúčastnilo  – 19 klubov, čo je vcelku slušná účasť.  Každý účastník porady 
dostal od usporiadateľa kľúčenku.   

 
8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 

Neboli.    
 
9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 

Hlavní funkcionári pracovali tak ako boli uvedení v propozíciách, pracovali  dobre, každý si plnil svoje úlohy. 
V Revúcej je zohratý kolektív ľudí.   
 

10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) 
Dostatočný počet rozhodcov. Problémy na strelnici – často sa vyskytovali nesprávne zápisy, alebo streľba 
nebola niektorým z rozhodcov zapísaná vôbec. Sťažovalo to vyhodnocovanie streľby. Ukázalo sa, že ľudia nie 
sú zvyknutí robiť pod tlakom, keď ku viacerým chybám došlo pri prehustení strelnice. 
Zúčastnili sa všetci delegovaní rozhodcovia. 
 

11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA 
Ubytovanie, stravu a dopravu si zabezpečovali kluby. Občerstvenie, vr. teplého jedla bolo dostupné priamo 
v priestoroch podujatia. V blízkosti  sú umiestnené  WC pre účastníkov. Dostupné boli cisterny s vodou na 
umývanie – čo zablateným  pretekárom padlo vhod. 
 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
Lekárka + vozidlo organizátora.  Priestor prvej pomoci označený červeným krížom. 
 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, 
propagácia podujatia apod.) 
Dobrá spoločenská úroveň. V sobotu sa na preteky prišla pozrieť podpredsedníčka parlamentu p. Laššáková, 
sprevádzaná primátorkou Revúcej. Prítomný bol aj prezident SZB J.Hyža. K spoločenskej úrovni prispel 
komentátor podujatia M.Sedláček, ale aj ceny a medaily, ktoré pre prvých troch pretekárov poskytol 
organizátor. S pozitívnym ohlasom   sa stretla tombola, v ktorej boli žrebované štartovné čísla, ktorých majitelia 
získali vecné ceny od sponzorov organizátora, ako aj súťaž malých pretekárov prípravky a dobre zásobený 
bufet.   
 

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
         I.kolo Viessmann pohára v letnom biatlone v Revúcej  bolo vydareným podujatím. Veľká pochvala 

a poďakovanie patrí organizátorovi za to, že dokázali pripraviť preteky aj napriek nepriaznivým poveternostným 
podmienkam na veľmi dobrej úrovni.  Pochvala patrí organizátorovi aj za sprievodné akcie (tombola, súťaž 
prípravky) a za to, že dokáže získať pre svoju činnosť sponzorov. Na  podujatí vládla dobrá, priateľská 
atmosféra a nakoniec s výnimkou polhodinového lejaka cez žiacke preteky v nedeľu, vydržalo aj počasie.   
 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
a/  Vzhľadom k počtu terčov zvážiť pri organizovaní pretekov s viacerými streľbami v Revúcej 1-minútové  
     štartovné intervaly.  
b/  Na poradách rozhodcov venovať viac pozornosti riadnemu poučeniu rozhodcov o ich povinnostiach n  
    jednotlivých stanovištiach. 



c/  Zo strany trénerov viac pozornosti venovať návykom na bezpečnú prácu so zbraňou u začínajúcich   
     pretekárov, aby sa predišlo diskvalifikáciám za manipuláciu so zbraňou. 
d/  Pokračovať v organizovaní podujatí SZB v letnom biatlone v Revúcej.  
 
 
 
Dátum:  4.6.2013                                                                               Podpis:  Olina Hanesová 


