Správa technického delegáta.
II. kolo Viessmann pohára žiacke kategórie
11.-12.2. 2012 Predajná -Šimáň
Mesík Miroslav
1.Propozície :

Propozície boli schválené predsedom ŠTK 9.1.2012
Obsah propozícií zodpovedal pravidlám a smerniciam vydaných pre
zimnú sezónu s doplnením a upozornením na zmeny v pravidlách .
Propozície som dostal 14 dní pred konaním podujatia.

2..Prezentácia: Prezentácia sa uskutočnila podľa prihlášok. Štartovná listina bola
spracovaná v piatok za účasti TR preteku p.Kazára a zástupcu výpočtového
strediska p.Šimočka. Prezentácia prebiehala v sobotu v priestore
strelnice za účasti p.Štricovej rozh.IBU ,podľa pravidiel a propozícií.
Prezentácie som sa ako TD nezúčastnil. Potreboval som riešiť
technické záležitosti okolo prípravy priestorov. Nedostavil sa TD II.
Bol som informovaný začiatkom sezóny,že Juraj Leitner TD II má zdravotné
problémy. Do štartovnej listiny boli zaprezentovaní aj pretekári ,ktorí neboli
na súpiske SZB.
Kat: žiaci A Vološin Juraj Valaská –Osrblie / má zaplatené členské –nemá
preukaz/
Macko Peter MŠK Brezno / neštartoval /
Kat: žiaci C Fodrek Kristián Valaská – Osrblie / neštartoval /
Kat:žiačky A Langová Timea ŠK Meteor D.K. /štartovala len v sobotu
nemala preukaz SZB,len som dostal potvrdenie od člena SP,
že má zaplatené členské /
Po dohode súťažnej poroty bol pretekárom Vološin a Langovej umožnený
štart aj z toho dôvodu, že sú to najmladší žiaci a nestrieľajú.
Za danných okolností som nemal ako zistiť či naozaj majú zaplatené členské.
Po telef.rozhovore s p.Laukovou zo SZB bolo zistené ,že z uvedených mien
nemá zaplatené členské len Vološin Juraj.
Na túto skutočnosť je potrebné si pri treťom kole dať „POZOR“
3.Štart :

Cieľ :
Trate :

Štartovací priestor bol pripravený podľa pravidiel, so štartovacou
bránkou a štartovacími hodinami so zvukovým signálom. Meranie času
podľa elektronickej časomiery podporené ručným meraním v cieli.
Cieľový priestor dostatočne široký s elektr. časomierou , dvomi označenými
dráhami a priestorom na dojazd pretekárov.
Trate boli veľmi dobre a prehľadne značené bez nedostatku
s dostatočným počtom kontrol na trati. Dostatočne široké a dobre upravené.
Menší problém nastal v mieste trate, kde sa spájala trať zo štartu, strelnice
a trestného kola. V tomto bode bola trať dosť zúžená. Na druhý deň sa to
však už vyriešilo ,lebo v danom mieste bolo zrušené trestné kolo a trať sa
mohla rozšíriť. Počas preteku bola trať na niektorých miestach upravovaná
hlavne tam kde sa vytváral ľad.

Strelnica :

Strelnica obsahovala 20 streleckých stanovíšť .Terče nespĺňali predpísané
výškové hodnoty zámerných kruhov v ľahu a ani v stoji. Bol výškový rozdiel
medzi palebnou hranou na strelnici a podkladovým betónom pre terče.
Jestvujúce stojany neumožňujú väčšie výškové rozpätie.
Na porade zástupcov klubov som navrhol, že by sa ležkové terče dali
prispôsobiť pravidlám ,ale nakoniec sme sa dohodli, že súhlasia z výškou
na akú boli pripravené nástrelné terče./túto výšku nebolo možné zmeniť/
V prvý deň na terčoch chýbali čísla ./nemohli ich nájsť/
Na pretekoch boli k dispozícii terče SZB s manuálnym naťahovaním. Stav
č.20 som vyradil z dôvodu,že chýbal ležkový stav a jeden zo stojkových
stavov nebol plne funkčný.Z tohto dôvodu sme ho nahradili zo stavu č.20.
Nástrel prebiehal na papierové terče, ktoré boli počas nástrelu 1x
vymenené. Strelecké stanovištia pri nástrele boli rozdelené pre jednotlivé
kluby SZB 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.
Značenie zbraní bolo zabezpečené za priestorom trénerov, kde sa značili aj
lyže.
Na vzduchovkovej 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.

Trestné kolo : Tk bolo umiestnené 10 m za strelnicou a bolo značené smerovými
tabuľami. Trať mierne do kopca.
Výpočtové stredisko: Umiestnené v priestore štartu a cieľa. Zabezpečené 2 pracovníkmi
s dostatočným technickým vybavením.
4. Štartovné listiny : Žrebovanie rýchlostných pretekov prevádzalo výpočtové
stredisko deň pred pretekom z prihlášok, ktoré mali k dispozícii.
Po prezentácii sa štartovné listiny upravili podľa uvedených
skutočností.
Štartovná listina vytrvalostných pretekov bola spracovaná za účasti TD.
5. Výsledky : Predbežné výsledky boli spracované priebežne a vyvesované
na informačnú tabuľu. Po odsúhlasení SP boli oficiálne výsledky vyvesené
na informačnú tabuľu. Výsledky RP, boli odovzdané klubom so štart.číslami
pred vytrvalostnými pretekmi.
Súťažná porota : SP bola schválená na porade vedúcich 11.2.2012 a odsúhlasila posunutie
štartu vytrvalostných pretekov o dve hodiny.
Zloženie SP : TD Mesík Miroslav
RP Kazár Marián
člen Majdiš Gustáv KB Meteor D.Kubín
člen Danove Miroslav KB Valaská- Osrblie
člen Baloga Jaroslav FOX Team Prešov
Prítomní na porade vedúcich dňa 11.2.2012 o 11,45 hod. boli zástupcovia
klubov podľa prílohy č.1.Iné porady neboli.
SP sa stretla vždy po skončení preteku,kde odsúhlasila navrhované
prirážky a upravila predbežné výsledky.
Všetky uvedené nedostatky v pretekoch sú zahrnuté vo výsledkových listinách.

Išlo len o prirážky za neodbehnuté trestné kolo a za nevystrelený náboj.
V kategórii žiaci B boli vo vytrvalostnom preteku dve tretie miesta.
7.Mimoriadne udalosti : K minoriadnym udalostiam počas pretekov nedošlo.
8.Hlavní funkcionári:Chýbal II. TD p.Leitner Juraj ml. a veliteľ strelnice
p.Barbierik, ktorého nahradil pred pretekom rozh.IBU p.Filip
9.Ubytovanie,strava,občerstvenie,soc.zariadenia a doprava:
Organizátor ubytovanie a dopravu nezabezpečoval. V priestore areálu bol
zabezpečený bufet s možnosťou zakúpenia teplého jedla.
Sociálne zabezpečenie – dve prenosné toalety
10.Zdravotné zabezpečenie :Zabezpečené pomocou zdravotnej sestry
p.Kubackej.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 slnečné ale mrazivé.
Každú pol hodinu bola meraná teplota vzduchu a snehu až
do skončenia preteku.

.

Pochvala p.Kazárovi za úpravu streleckej rampy tratí pre pretekárov
Našiel sa ďalší organizátor, ktorý aj v zimnom období vie zabezpečiť preteky.
Je to určite náročnejšie ako v lete a preto Mariánovi držím palce do ďaľšej prace.
Samozrejme si pochvalu zaslúžia aj ostatní členovia, ktorí zabezpečovali prípravu
týchto pretekov.
Technické zabezpečenie podľa možností organizátora.

Návrhy a doporučenia : Vieme o tom,že to malo aj malé nedostatky,ale doporučujem,aby
sa v tomto priestore konali aj ďaľšie preteky Slovenského pohára.
Poznámka pre ŠTK : Je potrebné riešiť pretekára Vološin Juraj za neoprávnený štart.
Dal som na dobré slovo a uvedomujem si chybu.
.

V Selciach dňa 15.2.2012

Mesík Miroslav

