
Správa technického delegáta. 
I .kolo Viessmann pohára  žiacke kategórie  
II. kolo Viessmann pohára  dorast, dospelí s medzinárodnou účasťou 
 
18.-19.1. 2014 Osrblie 
Mesík Miroslav 
 
  1.Propozície :       Propozície boli schválené predsedom ŠTK  5.12.2013 

                         Obsah propozícií zodpovedal pravidlám  a smerniciam vydaných pre   
                         zimnú sezónu s doplnením a upozornením na zmeny v pravidlách . 
                         Propozície som si vytlačil zo stránky SZB. 

   
2..Prezentácia:   Prezentácia  sa uskutočnila podľa prihlášok.  

                         Prezentácia prebiehala v sobotu v priestore štartu za účasti  p. Baku,   
                         zástupcu SZB ,podľa pravidiel a propozícií. 
                         Prezentácie som sa ako TD nezúčastnil. Potreboval som riešiť 

                               technické záležitosti okolo prípravy priestorov.                                
                                                                                             

3.Štart  :          Štartovací priestor bol pripravený podľa pravidiel, so štartovacou 
                        bránkou a štartovacími hodinami so zvukovým signálom. Meranie času             
                        podľa elektronickej časomiery bolo podporené aj ručným meraním v cieli. 
                        Časový interval štartu pre väčší počet pretekárov bol stanovený na 20 sec. 
                        a u žiakov na 30 sec. 
                         
    Cieľ :         Cieľový priestor dostatočne široký s elektr. časomierou , tromi označenými 
                        dráhami a priestorom na dojazd pretekárov.  
                                       

         Trate :          Pre nedostatok snehu boli pripravené trate o maximálnej dĺžke 3 km 
                              s jednotlivými prepojmi na menšie dĺžky okruhov. Trate boli pripravené 
                              z technického snehu o hrúbke minimálne 30 cm po celom okruhu. 
                              Šírka tratí za daných podmienok dostatočná. Podľa poveternostných 
                              podmienok ,teplo a dážď sa kvalita tratí a hrúbka menila. V nedeľu bolo 
                              potrebné hlavne pred pretekom žiakov niektoré úseky upravovať, aj 
                              s ohľadom na bezpečnosť pretekárov. Trate boli veľmi  dobre a prehľadne 
                             značené bez nedostatku s dostatočným počtom kontrol na trati.  
                                                 
    Strelnica :       Malokalibrová strelnica  obsahovala 30 streleckých stanovíšť 
                            rozdelených na 15 stavov lež a 15 stavov stoj. Použité boli elektronické 
                            terče typu HORA 2000.Počas preteku nebol zistený nedostatok 
                            na terčoch. 
                            Nástrel prebiehal na papierové terče, ktoré boli počas nástrelu 2x menené, 
                            z dôvodu veľkého počtu pretekárov s intervalom 15 min.                   
                            Vzduchovková strelnica  obsahovala 20 streleckých stanovíšť lež aj stoj.                             
                            Na pretekoch boli k dispozícii terče SZB s manuálnym naťahovaním.  
                           Počas pretekov sa vyskytli  dve menšie poruchy na terčoch. Uvedené 
                           terče boli odstavené, ale na priebeh pretekov to nemalo vplyv.                        
                           Nástrel prebiehal na papierové terče, ktoré boli počas nástrelu 1x 
                           vymenené.  
                           Strelecké stanovištia pri nástrele boli rozdelené pre jednotlivé                               



                             kluby  a zahraničných pretekárov, podľa počtu pretekárov a uvedený  
                             zoznam platil na celý  priebeh pretekov. Tento zoznam bol vyvesený 
                             na informačnej tabuli. 
                             Pri nástrele  organizátor zabezpečil rovnaký typ streleckých  podložiek pre  
                             všetky  kluby. Strelnica bola označená podľa pravidiel s dostatočným  
                             množstvom stojanov na zbrane a aj priestorom na odloženie palíc. 
                            Organizátor mal k dispozícii veterníky, ktoré  boli  roztriedené v priestore  
                            strelnice podľa pravidiel. 
                            Na strelnici nebol vymedzený priestor pre tlakovanie zbraní v priestore 
                            trénerov. Tréneri boli upozornení, že tlakovať zbrane  môže len dospelá 
                           osoba.  Priestor pre trénerov vymedzený a ohradený. Bez kontroly vstupu. 
 
                           Značenie zbraní a lyží  bolo zabezpečené v tuneli pri príchode na štart 
                           Veľa pretekárov ale nemalo očistené lyže z predchádzajúcich pretekov. 
                           Na lyžiach bolo veľa čísiel a pri kontrole na štarte pri 20 sec. intervale   
                           bolo trochu problematické skontrolovať pretekára.                         
 
   Trestné kolo : TK bolo umiestnené za strelnicou a bolo označené smerovými  
                            tabuľami. Dostatočne široké. 
 
  Výpočtové stredisko: Umiestnené v priestore štartu  a cieľa. Zabezpečené 2 pracovníkmi  
                                      s dostatočným  technickým vybavením.  
 

4. Štartovné listiny :  Štartovná listina bola spracovaná v piatok za účasti TD preteku  
                          a zástupcu výpočtového strediska f. Sajmon s.r.o. p. Šimočka. Do štartovnej  
                          listiny boli zaradení aj pretekári z Poľska -104 pretekárov, Maďarska -21  
                          pretekárov a Moldavska -2  pretekári.  

                           V kategórii najmladších žiakov nebol umožnený štart pretekárovi   
                           Maďarska ,ktorý nespĺňal vekovú kategóriu. Mali sme menšie problémy  
                           so zostavením štartovej listiny. Jednotlivé národné federácie v prihláškach  
                           podstatnú väčšinu pretekárov  nahlasovali do vyššej  kategórii ako mali  
                          ročníky narodenia. Ešte aj  v sobotu pred štartom sme museli riešiť tri prípady 
                           presunutia pretekára do vyššej kategórie a tým nám vznikali dvojštarty.   
                          Celkový počet prihlásených v kategórii dorast, dospelí  208 a žiakov 112.   
             
                          Štartovná listina vytrvalostných pretekov  bola spracovaná za účasti TD 
                          a výpočtového strediska podľa upraveného počtu pretekárov. 
                          Celkový počet prihlásených v kategórii dorast, dospelí  194 a žiakov 113. 
 
 5.  Výsledky : Predbežné výsledky boli spracované priebežne a vyvesované 

                na informačnú tabuľu. Po odsúhlasení SP boli oficiálne výsledky vyvesené tiež 
                na informačnú tabuľu. Výsledky RP boli odovzdané klubom so štart. číslami  
                pred vytrvalostnými   pretekmi. A výsledky VP boli odovzdané pri vyhlasovaní 
                výsledkov. 
     
Súťažná porota : SP bola schválená na porade vedúcich 18.1.2014 a odsúhlasila posunutie 
                              štartu vytrvalostných pretekov žiakov o 30 min. 
 
          Zloženie SP :  TD  Mesík Miroslav rozh. III tr. 
                                  RP  Fusko Tomáš rozh. IBU 



                                 člen Šarišský Imrich rozh. IBU 
                                 člen Majdiš Gustáv  KB Meteor D. Kubín 
                                 člen Baloga Jaroslav FOX Team Prešov 
 
        Prítomný na porade vedúcich dňa 18.1.201  o 9,40 hod. boli 
        10 zástupcovia slovenských klubov,5 zástupcovia poľských klubov a jeden 
        zástupka z Maďarska 
        príloha č.1: prezenčná listina klubov SZB 
        Iné porady neboli, len stretnutie pred vytrvalostným pretekom. Na porade boli tréneri   
        upozornený na ukladanie zbraní do stojanov, bezpečnosť so zbraňou a boli im  
        riaditeľom preteku vysvetlené trate a priebeh nosenia zbraní na strelnici  
         v kategóriách, ktoré mali zbrane uložené v stojanoch. 
        SP sa stretla vždy po skončení preteku, kde odsúhlasila navrhované diskvalifikácie, 
        prirážky a upravila predbežné výsledky. 
 
        
   Všetky uvedené nedostatky  v pretekoch sú zahrnuté vo výsledkových listinách. 
 
  1. diskvalifikácia za nedodržanie strelieb a štart s nesprávnym číslom. 
  2. prirážky  za neodbehnuté trestné kolo a za ukladanie palíc do stojanov . 
  3. napomenutia SP. 
 
 V kategórii juniori  boli  v rýchlostnom preteku dve štvrté  miesta. 
Uvedenú skutočnosť som zaregistroval až po upozornení poľským trénerom. 
Výsledková listina sa upravila. 
 
7.Mimoriadne udalosti : K mimoriadnym udalostiam počas pretekov nedošlo. 

 
8.Hlavní funkcionári: pochvala Benjamínovi Leitnerovi za prípravu tratí a areálu 
                                    v spolupráci s riaditeľom preteku Tomášom Fuskom.  
                             
9.Ubytovanie,strava,občerstvenie,soc.zariadenia a doprava: 
                                  Organizátor ubytovanie a dopravu nezabezpečoval.   
                                  Sociálne zabezpečenie – dve prenosné toalety, v blízkosti hotela.  
 
10.Zdravotné zabezpečenie : nebolo zabezpečené  
                                                 V priestore cieľa bola rozhodkyňa, ktorá je zdravotná sestra.  

                                                       Ako prepravný prostriedok bolo pripravené auto organizátora. 
 

11.. Spoločenská úroveň :Na  dobrej úrovni s odovzdávaním  cien a diplomov. 
                                            Pri  odovzdávaní cien boli pripravené stupne víťazov . 
                                           Počas preteku bolo zabezpečené ozvučenie, komentátor,  
reklamné, panely , zástavy SZB a Slovenskej  republiky.  
 
          Pretekov sa zúčastnil prezident SZB a niektorí členovia výkonného výbor SZB  . 
 
12.Celkové hodnotenie pretekov: Počasie  počas pretekov oblačné s dažďom a teplotou 
                                        +4 / + 8 °C. Za daných poveternostných podmienok preteky 
                                        boli zvládnuté na dobrej úrovni. Ešte raz ďakujem riaditeľovi  
                                        preteku a technickej čate za prípravu pretekov. Všetci funkcionári  



                                        prispeli k úspešnému priebehu pretekov aj keď s malými    
                                       chybičkami, ktoré sa vyskytli pri danom množstve pretekárov. 
                                                                        
                  
 
Návrhy a odporúčania : Po konzultácii so súťažnou porotou 
   
  Opätovne sa opakujú napomenutia súťažnou porotou. Myslím si, že tie napomenutia 
nemajú význam. Sú len na papieri a bez účinku. Je potrebné hľadať riešenie akým 
spôsobom by sa mohli uvedené napomenutia trestať, aby sa nám tak často neopakovali 
vo výsledkových listinách. 
Pri diskvalifikácii kluby prídu o body a tým aj o peniaze. 
Navrhujem pri napomenutí pretekára krátiť body do rebríčka o 50 %, alebo pri ďalšom 
štarte zvýšiť štartovné . 
 

      Poznámka:    Do priestoru trénerov chodí veľa ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť a nepoznajú 
                             pravidlá./pretekári, rodičia, atď/. Títo sa spolu rozprávajú  a porušujú zónu  
                             ticha. Česť trénerom, ktorý dodržujú pravidlá. Chýba nám kontrola na vstupe  
                            do tohto  priestoru. V danom preteku tam bol veľký pohyb ľudí. 

Navrhujem  riešiť počet trénerov, funkcionárov v priestore vyhradenom pre trénerov. 
Nech napr. z jedného klubu budú v tomto priestore maximálne 2-3 označený funkcionári. 
Označenie pred sezónou by mohol zabezpečiť zväz pomocou kartičky s označením klubu. 
Každý klub pri zaplatení členského by dostal 3-4 označenia na daný rok/sezónu/.Alebo 
aspoň zabezpečiť kontrolu pred vstupom do tohto priestoru. 
                                       
                                       
  Ďalším nedostatkom bol pohyb turistov po tratiach .Aj napriek upozorneniam a výzvam 

      komentátora si títo ľudia z toho nič nerobili. Ja osobne som musel upozorňovať počas 
prestávky medzi pretekmi dospelých a žiakov min.10 ľudí a to okrem toho sa turisti 
po tratiach vozili aj po zatmení so svetlami na čele. Ničili upravené úseky tratí. 
Možno by bolo vhodné aby v priestore areálu bola vyvesená tabuľa s prevádzkovým 
poriadkom a s upozornením za akých  bezpečnostných podmienok a kedy sa dá na tratiach 
pohybovať s vyznačením smeru jazdy. 
 
Na pretekoch nebola zabezpečená zdravotná služba. Ešteže sa nič nestalo. Nedovolil som 
si nepustiť pretek s viac ako 300 pretekármi a všetko som  s riaditeľom preteku zobral 
na seba. 
 
Nad priestorom strelnice visí  nejaký kus červenej handričky, ktorý sa ale nedá definovať 
ako zástava na upozornenie nebezpečenstva. Toto je potrebné do ďalšieho preteku 
odstrániť. 
  
          

 
             V Selciach  dňa 25.1.2014  
                                                                                                               Mesík Miroslav 
 
 
 
 
 


	Mesík Miroslav

