
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :   Maj. Slovenska v letnom biatlone – všetky kategórie-  VP; RP  
Dátum a miesto konania: 14.-15.09.2013,Vyhne 
 
Usporiadateľ - názov KB:  Klub biatlonu Vyhne 
 
Technický delegát:             Jozef Hirschman ,  
Technický delegát 2: Klementína Štricová,. 
Delegovaní rozhodcovia: Šovčíková Nadežda, rozh. III.tr. 
                                               Polášeková Božena, rozh. III.tr. 
                                               Šarišský Imrich, rozh. IBU 

 
 
1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania) 

- propozície  boli v zmysle čl. 2.5 pravidiel, obsahom  zodpovedali pravidlám a smerniciam vydaným pre letnú sezónu 2013 
- schválené predsedom ŠTK 24. 05 2013 

2. PREZENTÁCIA (prihlášky, čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 
- čas, miesto a priebeh prezentácie bez nedostatkov- v areáli pri strelnici , areál je znova vylepšený , klub stále pracuje na 

jeho úprave. 
 

- PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie- 
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 

- vhodne situovaný, rozhodcovia pracovali spoľahlivo, časomeračská skupina SAIMON, meranie bolo zálohované ruč. 
meraním 

b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 
- trate členité  ,v sobotu po výdatnom daždi,  ktorý pokračoval aj v priebehu dňa, rozmočené ale vďaka práci 

organizátorov na čele s Petrom Luptovským , ktorý trate upravoval stružlinami  aj počas pretekov  za čo mu patrí moje 
poďakovanie , boli vyhovujúce. Dostatočný počet kontrol, farebné značenie vyhovujúce, až na tabule – 100m cieľ a 
strelnica ktoré chýbali . 

c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov, 
stojany na zbrane) 
- Strelnica s novopostaveným prístreškom a pre mňa aj s novou palebnou čiarou  podľa pravidiel -20 streleckých  stavov 

, až na to že z bezpeč . dôvodov je opačne situovaná .Strelnica pre žiakov bola tiež na malor . strelnici . Vďaka práci 
usporiadateľov pod vedením O. Kosztolányiho a rozhodcov na strelnici bol v nedeľu skrátený časový sklz a žiaci mohli 
štartovať len s 30 minútovým oneskoreným. 

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 
- bez nedostatkov, umiestnené za strelnicou na lúke , s dvoma nezávislými  kontrolami. 

e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) 
- Bolo zabezpeč. troma pracovníkmi , pracovalo spoľahlivo, bolo umiestnené na plošine v priestore štartu a cieľa 

 
3. ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov   SZB) 

- Malé nedostatky pri zaraďovaný pretekára ,neoznačený ved. pretekár , ale do štartu boli tieto chyby  odstránené. 
 
4. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie 

všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 
- rýchlosť spracovania a vyhodnocovania výsledkov bola na primeranej úrovni ,po dobehnutí posl . pretekára v kategórii boli 

hneď priebežné výsledky , čas meraný elektronicky, so zálohou ručného merania,  výsledky načas, po schválení Súťažnou 
porotou boli na tabuli vyvesené predbežné ako aj konečné výsledky. 

5. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 
- technický delegát Jozef Hirschman, riaditeľ pretekov Igor  Luptovský,  Klementína Štricová.  Marián Kazár ŽP Šport 

Podbrezová, Pre dospelích  M. Matiaško , pre žiakov Ľ. Čaja 
- schvaľovala výsledky, riešila diskvalifikáciu a prirážky, schvaľovanie prebiehalo bez problémov, rozhodnutia boli 

odhlasované, proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol podaný žiadny protest, všetci členovia boli prítomní na 
stretnutiach a pracovali zodpovedne. 

- rozhodnutia Súťažnej poroty: 
Št.č. 17 - diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate, podľa 11.3.5.j) 



Št.č. 20 - diskvalifikácia za použitie druhého zásobníka, podľa 11.3.5.s) 
Št.č. 74 - diskvalifikácia za prijatie zakázanej pomoci, podľa 11.3.5.d) 

Št.č. 100 - prirážka 4 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d) 
 
Št.č. 27 - napomenutie Súťažnou porotou za manipuláciu so zbraňou. 

Št.č. 57 - napomenutie Súťažnou porotou za manipuláciu so zbraňou. 
Št.č. 9 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) 
Št.č. 11 - prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) 
Št.č. 38 - prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) 
Št.č. 42 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) 

Št.č. 75 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c) 
Št.č. 19 - prirážka 2 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.4.c) 
Št.č. 71 - diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate, podľa 11.3.5.j) 

Št.č. 73 - diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate, podľa 11.3.5.j) 
Na vlastnú zodpovednosť a s dodatočným odsúhlasení Súťažnou porotou som dovolil štartovať pretekárovi v kategórii 
žiakov ,ktorý si zabudol dať  označiť zbraň. 
V nedeľu pre hustú hmlu posunutý štart pretekov. 

6. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa 
zúčastnil porady) 
- z 26domácich a dvoch zahraničných zúčastnených klubov biatlonu sa porady zúčastnilo 16 zástupcov KB.  

 
7. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 

- V nedeľu pre hmlu posunutý  čas začiatku nástrelu a tým aj tým aj celých pretekov o 50 minút. 
 
8. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov 

Riaditeľ pretekov:  
Hlavný rozhodca:  
Tajomníčka:  
Veliteľ strelnice:  
Veliteľ tratí: -všetci  pracovali v zložení ako sú uvedený v propozíciách 
Zástupca SZB: JUDr. Ján Hyža - prezident SZB  

 
9. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) 

- J. Filip zabezpečil postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov  ktorý odviedli dobrú prácu, zo začiatku boli malé 
nezrovnalosti s záznamom streľby pre časomieru ale potom to už bolo bez problémov 

 
10. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA 

- bez nedostatkov ,oproti minulosti bolo aj sociálne zariadenie na úrovni,  ubytovanie a stravu si kluby zabezpečovali  
individuálne , na  strelnici domáci prevádzkovali bufet aj s teplou stravou . 

11. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
- v súlade s pravidlami a propozíciami, označený zdravotník v chatke na strelnici. 
 

12. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia 
podujatia apod.) 
- Preteky sa konali v sobotu v daždi a v nedeľu za polooblačného počasia, a podľa tohto  bola aj  účasť divákov ,hlavne 

z radov rodičov . 
- Účasť médií som nepostrehol. Ale to asi nie je vina usporiadateľov. 
- Ceny pre Majstrov republiky odovzdával   prezident SZB 
- Celé podujatie úspešne moderoval  Igor Luptovský 
- CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
- 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 a s nadšením, tak ako som to už spomínal 
v predošlých správach  organizovanie podujatí SZB odporúčam aj v budúcnosti, pretože organizačný výbor ale aj členovia 

        KB Vyhne organizujú preteky na vysokej úrovni.  
- NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD – na ŠTK- nakoľko žiaci, ktorý pretekajú s vzduchovkami zo zásobníkmi, nemôžu dobýjať 

jednotlivo bez toho aby použili druhý zásobník , zmeniť pravidlá v bode 8.4.2 a 11.3.5.s , 
-                                                       



- Štatistika: 
14.09.2013 

Dorast a dospelí 
Prihlásení  83 ,Štartujúci  75 
Žiaci : -Prihlásený   114 , Štartujúci - 106 

15.09.2013 
Dorast a dospelí 
Prihlásení 81 ,-Štartujúci 66 

                 Žiaci : - Prihlásený  114 , Štartujúci  104 
Dátum:     22.09 2013                                                                             Podpis: Jozef Hirschman 

 


