
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :I. kolo VIESSMANN- pohára v biatlone ,dorast a dospelí 
 Dátum a miesto konania:29.-30. 12. 2012 
Usporiadateľ - názov KB:  Slovenský zväz biatlonu 
 
Technický delegát : Jozef  Hirschman 
Technický delegát 2: Klementína Štricová  
Delegovaní rozhodcovia: Pavol Olbrychtovič, Vladimír Makovník, Milan Trnik,  
 
1. PROPOZÍCIE . Propozície boli schválené 25.11.2012 a  zverejnené na stránke SZB , či boli aj nejaké rozposielané som 

nezisťoval . 
 

2. PREZENTÁCIA.  Prezentácia prebiehala na strelnici  ,podľa propozícií, bez problémov a až na pár výnimiek, väčšina využila 
možnosť ,deň pred pretekom opraviť prihlášku.Za všetkých prihlásených bolo zaplatené štartovné. 
 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie. 
a) Štart a cieľ . Priestory štartu a cieľa jasne označené, časy sa merali elektronicky firmou Sajmon. 
 
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) boli riadne označené, upravený umelý sneh, 

len  úsek trate v stúpaní do lesa nebol podľa trénerov bezpečný a tak na porade vedúcich bolo dohodnuté , že táto časť sa 
v sobotu vynechá ,farebné označenie vyhovujúce, na trati pracovali tri dvojice kontrol. Počas pretekov s hromadným 
štartom bola po schválení súťažným výborom upravená .(štartovacie územie bez lyž. stopy) 

 
c) Strelnica  : strelnica 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 26 streleckých stavoch . 

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

 
4. ŠTARTOVNÉ  LISTINY .Boli vyhotovené správne a včas. 

 
5. VÝSLEDKY  .Rýchlosť spracovania a vyhodnocovania výsledkov bola na primeranej úrovni, čas meraný elektronicky,  výsledky 

načas, po schválení Súťažnou porotou bez nedostatkov, 
 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 
súťažná porota pracovala v zložení: TD – J. Hirschman, riaditeľ pretekov –T. Fusko, členovia –Klementína  Štricová , Igor 
Luptovský, Gustav Majdiš. Riešila problémy: diskvalifikácia za porušenie bez.predpisov, prirážky za neodbehnuté TK , ako aj za 
nevystrelený náboj. 
Rozhodnutia  súťažnej poroty 
29.12.2012   
Š t. č .37,65 - prirážka za neodbehnuté TK. 
Š t . č.  88 -  diskvalifikácia za porušenie bez. predpisov.   
30.12.2012 
Št .č. 28 – prirážka za nevystrelený náboj. 
Š t. č. 55, 72, 88 – prirážka za neodbehnuté TK 
  
- ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV  z 20 zúčastnených klubov biatlonu sa porady zúčastnilo 6 KB (,KB 

Harmanec, BK Prešov, ŠK Meteor DK, Vyhne, Dukla BB, TU Zvolen), porady sa nezúčastnilo 14 KB (, Levice, MŠK Brezno, 
Panoráma,   Čierny Balog,, Medzilaborce ,Šk Prešov, Breza, Čadca- Skalité, Foxteam Prešov, Valaská – Osrblie, MŠK 
L.Hrádok , ŽP Šport Podbrezová , Hungary , Predajná ,) 

 
7. MIMORIADNE  UDALOSTI : neboli 



 
8. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov. 

Predseda organizačného výboru: Benjamín Leitner. 
Riaditeľ pretekov: Tomáš Fusko 
Hlavný rozhodca: Mirko Oberhauser- 
Tajomník: Michal Baka 
Ekonómka pretekov: Barbora Peštová 
Veliteľ strelnice: Marian Kazár 
Zástupca SZB: JUDr. Ján  Hyža - prezident SZB  
 

9. ROZHODCOVIA  :Počet rozhodcov dostatočný , označení neboli , ani usporiadateľom a na malé výnimky ani preukazmi.  
 

10. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA- Hygienické zariadenia  boli len 
v mazacích bunkách a pre konzumentov a ubytovaných aj v hoteli Biatlon. 
 

11. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE- zdravotná  sestra a auto usporiadateľa. 
 
SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ  :Preteky boli moderované v sobotu pre nemoc moderátora ,len z časti  ,Ivorom Lehoťanom. 
V nedeľu bol moderátor, ktorý celé preteky oboznamoval divákov s dianím na strelnici a tratiach. Účasť médií aj vďaka štartu 
reprezentantov bola na to , že to bolo ,,len“ 1kolo slušná. Hostia ani sponzori neboli oznamovaní, (aspoň ja som to nepostrehol 
),reklama bola rozmiestnená v priestore štartu a v areáli strelnice, ceny víťazom odovzdával prezident  SZB  Ján Hyža  člen VV 
SZB  Pavol  Kobela a riaditeľ pretekov Tomáš Fusko. 
 

12. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: Preteky prebiehali  bez  problémov. Počasie bolo príjemné a mrazivé , areál je dobre 
upravovaný a aj diváci mali dobré športové zážitky. 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 hodnotné. 
 

13. 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 počas pretekov 
uzatvorené. 

- Toalety zabezpečiť aj v priestore pre divákov . 
 

14. Štatistika : 
29.12.2012 

Prihlásení  -98 
Štartujúci  -97 

30.12.2012 
Prihlásení -100 

Štartujúci -92 
 
 

Dátum:       04.01..2013                                                                          Podpis: Jozef Hirschman 



 

Príloha č.12 POVINNOSTI TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 
 
1. Technický delegát je menovaný ŠTK SZB a je oficiálnym zástupcom SZB na pretekoch, na ktoré bol menovaný. Náklady na jeho 

účasť na pretekoch hradí organizátor z dotácie SZB 
2. Technický delegát má na podujatí tri hlavné funkcie: 

a) byť predstaviteľom SZB v technických záležitostiach 
b) zabezpečiť, aby preteky prebiehali podľa pravidiel, predpisov a smerníc SZB (v prípade búrky môže okamžite zrušiť 

preteky) 
c) pôsobiť ako konzultant a poradca organizátora s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre preteky. 

3. Technický delegát je povinný plniť svoje povinnosti dôstojne, kompetentne, rýchlo a objektívne. Musí jednať s pretekármi, 
trénermi, organizátormi, rozhodcami a funkcionármi pretekov s rešpektom, a ako predstaviteľ SZB musí požadovať korektné 
jednanie od všetkých účastníkov podujatia. Musí zamedziť všetkým snahám prekážať mu v práci, alebo uberať mu právomoc a 
poverenie. V prípade ťažkostí musí informovať Predsedu ŠTK a P SZB. 

4. Technický delegát je predsedom Súťažnej poroty na podujatí SZB, riadi a koordinuje jej  činnosť. Pri rozhodnutiach Súťažnej 
poroty dbá na to, aby jej rozhodnutia boli v súlade s pravidlami. 

5. Technický delegát, v prípade požiadavky a vytvorenia finančných podmienok, je povinný vykonať inšpekciu miesta konania 
pretekov. V prípade, že sa tak nestalo, musí prísť do miesta pretekov najmenej s 1-dňovým predstihom, aby mohol skontrolovať 
prípravu na preteky v plnom rozsahu, či pripravenosť miesta konania a organizácie podujatia je  
v súlade s pravidlami a smernicami SZB. 

6. Úlohy TD pred pretekmi: 
a) pripraviť poradu vedúcich výprav a žrebovanie 
b) dohliadnuť na správnosť prezentácie 
c) pripraviť návrh na voľbu súťažnej poroty 
d) urobiť kontrolu pripravenosti areálu (tratí, strelnice, TK, a ostatných súčastí) či sú v súlade s pravidlami 
e) urobiť kontrolu organizačnej pripravenosti pretekov (časomiera, ubytovanie, stravovanie, lekárske zabezpečenie a pod.) 

7. Úlohy počas pretekov: 
a) úzko spolupracovať s riaditeľom pretekov a organizačným výborom, prijímať správy o priebehu pretekov, navrhovať 

nápravu ak je to potrebné 
b) zúčastňovať sa porád vedúcich výprav, zvolávať, zúčastňovať sa a riadiť porady súťažnej poroty 
c) skontrolovať a zabezpečiť úplnosť štartových a výsledkových listín podľa schválených požiadaviek SZB 
d) koordinovať činnosť rozhodcov v spolupráci s hlavným rozhodcom pretekov 
e) potvrdzovať predbežné výsledky a zabezpečiť ich vyvesovanie 
f) zabezpečiť, aby boli správne pridelené body do Slovenského pohára 

8. Úlohy po pretekoch: 
a) zabezpečiť schválenie výsledkov a potvrdenie oficiálnych výsledkov 
b) zabezpečiť vyhlasovanie výsledkov 
c) urobiť krátke zhodnotenie s riaditeľom pretekov a organizátorom 
d) dohliadnuť na distribúciu výsledkových listín účastníkom 
e) spracovať  Správu TD, v ktorej kriticky zhodnotí  pripravenosť a priebeh podujatia a poukáže na kladné, ale hlavne 

negatívne okolnosti a spracuje návrhy na vyriešenie nedostatkov. Správu zašle  poverenému členovi ŠTK uvedenému na 
delegačnom liste a klubu biatlonu, ktorý preteky organizoval. 
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