
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :II. kolo VIESSMANN pohár v  biatlone 2013/14 
Dátum a miesto konania: 1. -2. 2. 2014 NBC Osrblie 
Usporiadateľ - názov KB: SZB 
 
Technický delegát : Jana Šimočková , rozhodca IBU 
Technický delegát 2: A. Hasara 
Delegovaní rozhodcovia: I. Šarišský, K. Madluška 
 
1. PROPOZÍCIE  schválené – 13.1.2014 

 
2. PREZENTÁCIA  prebiehala v stanovenom čase a na určenom mieste 

 
3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

a) Štart a cieľ – tradične, ako pri predošlých pretekoch 
b) Trate –  okruhy  1km a 1,5km 
c) Strelnica – počet stavov 20 
d) Trestné kolo – dve kontrolné miesta s počtom rozhodcov 3 + 2 
e) Výpočtové stredisko – časomiera Sajmon s.r.o. 

 
4. ŠTARTOVÉ  LISTINY -  vyhotovené včas a v dostatočnom množstve 

 
5. VÝSLEDKY  - priebežné vyvesované okamžite po dobehnutí každej kategórie. Predbežné po zasadnutí súťažnej poroty a 

oficiálne po uplynutí stanovenej čakacej doby pre prípadné protesty 
 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA  -  TD : Jana Šimočková  
                 RP : Tomáš Fusko 
                 Delegovaný rozhodca : I. Šarišský 
                 Člen: M. Kazár – KB Predajná 
                 Člen: Š. Ottinger – KB Revúca 

         Súťažná porota zasadala počas oboch dní bez problémov a včas.  
         Rozhodnutia súťažnej poroty: uvedené vo výsledkových listinách 
     
7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV -  z 14tich KB prítomných 6 

 
8. MIMORIADNE  UDALOSTI  - bez mimoriadnych udalosti 

 
9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - organizačný výbor – zastúpenie podľa propozícii : delegovaní funkcionári –TD II. a rozhodcovia 

uvedení v propozíciach  boli predsedom ŠTK  zmenení, dozvedela som sa o tom až v Osrblí od hlavného rozhodcu O. 
Kosztolányiho, ktorý ma tiež upozornil, že tretieho delegovaného rozhodcu nemôžeme akceptovať – J. Nemcová – lebo nemá na 
to licenciu  

10. ROZHODCOVIA  - podľa hlavného rozhodcu počet bol dostatočný 
 

11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA– tradične, ako pri predošlých pretekoch 
 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE– bola prítomná zdravotná sestra p. Adamcová, ktorá bola zároveň rozhodkyňou v cieli 
 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ – tradične, ako pri predošlých pretekoch  
 

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV - organizátorom sa podarilo zabezpečiť podujatie na dobrej úrovni. Nevyskytli sa žiadne 
vážne nedostatky, ktoré by ovplyvnili regulárnosť pretekov.  

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD –  
- rozhodcom pred pretekmi zdôrazňovať , že ich maximálna sústredenosť, hlavne na strelnici, je nevyhnutná, aby nedochádzalo 
k poškodeniu pretekára  za neznalosť pravidiel alebo pomalú reakciu  keď  napr. nastane porucha terča 



- trénerom, aby žiakom neustále prizvukovali  ako majú reagovať pri mimoriadnych situáciach,  keď  napr. nastane porucha 
terča, zbrane a pod. ,  dôležitosť znalosti pravidiel SZB samozrejme v prvom rade u trénerov a aby ich vedeli poriadne žiakom  
interpretovať 
- kontrola tech. stavu  terčov pred pretekmi: ja som to s TDII neurobila, človek  zodpovedný za technicky stav  terčov neupozornil 
na chyby a možné problémy 
- pretekárom a ich trénerom – pretekári, ktorí používajú počas preteku jednu zbraň  si ju dajú spoločne skontrolovať a označiť 
viditeľne všetkými číslami štartovných čísel, rozhodca pri kontrole zbrani v stojanoch je o tom jednoznačne informovaný a vie ako 
si pretekári zbraň prekladajú, umiestňujú do stojanov 
 

 
 

 
 
Dátum:  10.1.2014                                                                               Podpis: J. Šimočková 

 


