
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

 
Názov podujatia : M S R  + III.kolo Viessmann -pohár v letnom biatjlone 
Dátum a miesto konania: 07.-08. september 2013  Predajná 
Usporiadateľ - názov KB:  KB Predajná 
Technický delegát : Jozef Matiaško 
Technický delegát 2: Jana Šimočková 
Delegovaní rozhodcovia:  Miroslav Mesík , Blahušiakovci sa ospravedlnili 
1.PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozpo
slania) 
boli vporiadku a včas na nete 
2.PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) na strelnici bez väčších proble
mov 
3.PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
a.Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)  Sajmon s.r.o. 
b.Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)  trate bol
i výborne 
pripravené a prehľadne značené 
c.Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový mate
riál, 
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane) zabezpečená podľa pravidiel 
d.Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)pripravené aobsade
né 5-timi 
rozhodcami 
e.Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)v budove bez 
problemov 
4.ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených
 údajov 
SZB) 
          včas pripravené 
5.VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť ofici
álnych 
výsledkov, aj formálna (uvedenie všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB)   po 
dobehnutí kategorie predbežné výsledky vyvesené 
6.SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov -
 diskvalifikácie) Matiaško J. Kazár M. 
Kosztolániy O. Matiaško M.  Čaja Ľ.Baloga J.  riešila prirážky 2-min.,diskvalifikácie za 
bezpečnosť a krátenie trate ,časové vyrovnanie za nefunkčnosť terča... 
7.ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, 
počet 
klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady) 23 klubov sa zúčastnilo pretekov a porady 
sa 
zúčastnilo 12  klubov :VŠC B.B.,FOX, L.Hrádok,Meteor D.K.,Revúca, Vyhne, Predajná, 
Čierny 
Balog, Podbrezová, Lúčnica, Zvolen, Breza 
8.MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny)  žiadne 
9.HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru  pracovali na výbornú všetci 
10.ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegov
aní 
rozhodcovia) 
          32 rozhodcov pracovalo po oba dni  dobre 



11.UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRA
VA 
           občerstvenie pre pretekárov mimoriadne zabezpečené-
mineralna voda,voda,ovocie-červené 
melony a broskyne 
12.ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE Dr. Vladimír Hudec a zravotná sestra  Kubacká Vier
a 
13.SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, 
sponzorov, masmédií, propagácia podujatia apod.)pretekov sa zúčastnil dr. HYža a další 
členovia prezídia, p. Čontofalská starostka Predajnej , poslanec za VUC... 
14.CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV Za výborného počasia ,bez mimoriadnych u
dalostí, za 
rekordného počtu žiactva za účasti prezídia hodnotím preteky ako vydarené.  Kladne hod
notím 
aj  bufet a  ponúkanú stravu. 
15.NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD pritlačiť na vedúcich klubov kôli účasti na poradác
h, 
Dátum:   12. 09. 2013                                                                              Podpis:  Matiaško
 Jozef 
 


