
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :II. kolo VIESSMANN pohár v biatlone - žiaci 
Dátum a miesto konania: 26. -27. 1. 2013 Národné biatlonové centrum - Osrblie 
Usporiadateľ - názov KB: SZB 
 
Technický delegát : Jana Šimočková , rozhodca IBU 
Technický delegát 2: Ondrej Kosztolányi, rozhodca IBU 
Delegovaní rozhodcovia: Vladimír Kolhánek, Jozef Filip, rozhodca IBU, Soňa Kosztolányiová,  rozhodca IBU 
 
 
1. PROPOZÍCIE  upravené vzhľadom k zmene usporiadateľa 

 
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 – tradične, ako pri predošlých pretekoch,  vytrvalostné preteky okruhy 1,5 a 2 km, rýchlostné preteky 1 a 1,5 km 
 
c) Strelnica – tradične, ako pri predošlých pretekoch, 27.1. stav č. 2 odstavený – chybný, stav č. 19 počas streľby zaseknutý,  

určený zdržný čas 22 sek.  
 

d) Trestné kolo – dve kontrolné miesta s počtom rozhodcov 3 + 2 
 
e) Výpočtové stredisko – tradične, ako pri predošlých pretekoch  

 
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.  
 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA  -  TD : Jana Šimočková  
                 RP : Tomáš Fusko 
                 Delegovaný rozhodca : Jozef Filip  
                 Ľuboš Čaja  Fan KB 
                 Oľga Konůpková MŠK L. Hrádok   

         Súťažná porota zasadala počas oboch dní bez problémov a včas.  
         Rozhodnutia súťažnej poroty: 27.1.2013 Št.č. 62 časové vyrovnanie na strelnici – 22sek., podľa 8.9 
         Napomenutie vedúcim výprav, resp. trénerom v KB : Fox  Team Prešov, BŠK Prešov, Breza, Valaská-Osrblie, 
         MŠK Brezno – pri streľbe v stoji pretekárom nepresahovala hlaveň zbrane palebnú čiaru 

 
7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV -  z 15 tich KB prítomných 6  

 
8. MIMORIADNE  UDALOSTI  - bez mimoriadnych udalosti 

 
9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru – dobrá, zastúpenie mi nebolo menovite známe, ale asi bolo tradičné 

ako pri predošlých pretekoch. Zástupca SZB ? Igor Luptovský? ak sa nemýlim. 
 

10. ROZHODCOVIA  - prezentáciu a hodnotenie robil hlavný rozhodca na zasadnutí súťažnej poroty 
 

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

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE– tradične, ako pri predošlých pretekoch 
 

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. Organizátor ako aj rozhodcovia pracovali zodpovedne, 
za čo im chcem poďakovať. 
 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD  
 

 - pretekári nedodržiavajú  pravidlá o pohybe na strelnici počas nástrelu, prichádzajú v protismere v neprimeranej rýchlosti 
-  ak chcú tréneri poskytnúť počas pretekov zverencom náhradnú zbraň, je nutné ju mať označenú 
- žiaci 10-11 roční bežali namiesto 2km 1,5km trať  
-  prezentáciu a hodnotenie rozhodcov  by mal  hlavný rozhodca podať  ako prílohu správy TD  
/ k správaniu rozhodcov mal kritické pripomienky aj RP/ 
 

 
 
Dátum:  3.2.2013                                                                               Podpis: J. Šimočková 



 

Príloha č.12 POVINNOSTI TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 
 
1. Technický delegát je menovaný ŠTK SZB a je oficiálnym zástupcom SZB na pretekoch, na ktoré bol menovaný. Náklady na jeho 

účasť na pretekoch hradí organizátor z dotácie SZB 
2. Technický delegát má na podujatí tri hlavné funkcie: 

a) byť predstaviteľom SZB v technických záležitostiach 
b) zabezpečiť, aby preteky prebiehali podľa pravidiel, predpisov a smerníc SZB (v prípade búrky môže okamžite zrušiť 

preteky) 
c) pôsobiť ako konzultant a poradca organizátora s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre preteky. 

3. Technický delegát je povinný plniť svoje povinnosti dôstojne, kompetentne, rýchlo a objektívne. Musí jednať s pretekármi, 
trénermi, organizátormi, rozhodcami a funkcionármi pretekov s rešpektom, a ako predstaviteľ SZB musí požadovať korektné 
jednanie od všetkých účastníkov podujatia. Musí zamedziť všetkým snahám prekážať mu v práci, alebo uberať mu právomoc a 
poverenie. V prípade ťažkostí musí informovať Predsedu ŠTK a P SZB. 

4. Technický delegát je predsedom Súťažnej poroty na podujatí SZB, riadi a koordinuje jej  činnosť. Pri rozhodnutiach Súťažnej 
poroty dbá na to, aby jej rozhodnutia boli v súlade s pravidlami. 

5. Technický delegát, v prípade požiadavky a vytvorenia finančných podmienok, je povinný vykonať inšpekciu miesta konania 
pretekov. V prípade, že sa tak nestalo, musí prísť do miesta pretekov najmenej s 1-dňovým predstihom, aby mohol skontrolovať 
prípravu na preteky v plnom rozsahu, či pripravenosť miesta konania a organizácie podujatia je  
v súlade s pravidlami a smernicami SZB. 

6. Úlohy TD pred pretekmi: 
a) pripraviť poradu vedúcich výprav a žrebovanie 
b) dohliadnuť na správnosť prezentácie 
c) pripraviť návrh na voľbu súťažnej poroty 
d) urobiť kontrolu pripravenosti areálu (tratí, strelnice, TK, a ostatných súčastí) či sú v súlade s pravidlami 
e) urobiť kontrolu organizačnej pripravenosti pretekov (časomiera, ubytovanie, stravovanie, lekárske zabezpečenie a pod.) 

7. Úlohy počas pretekov: 
a) úzko spolupracovať s riaditeľom pretekov a organizačným výborom, prijímať správy o priebehu pretekov, navrhovať 

nápravu ak je to potrebné 
b) zúčastňovať sa porád vedúcich výprav, zvolávať, zúčastňovať sa a riadiť porady súťažnej poroty 
c) skontrolovať a zabezpečiť úplnosť štartových a výsledkových listín podľa schválených požiadaviek SZB 
d) koordinovať činnosť rozhodcov v spolupráci s hlavným rozhodcom pretekov 
e) potvrdzovať predbežné výsledky a zabezpečiť ich vyvesovanie 
f) zabezpečiť, aby boli správne pridelené body do Slovenského pohára 

8. Úlohy po pretekoch: 
a) zabezpečiť schválenie výsledkov a potvrdenie oficiálnych výsledkov 
b) zabezpečiť vyhlasovanie výsledkov 
c) urobiť krátke zhodnotenie s riaditeľom pretekov a organizátorom 
d) dohliadnuť na distribúciu výsledkových listín účastníkom 
e) spracovať  Správu TD, v ktorej kriticky zhodnotí  pripravenosť a priebeh podujatia a poukáže na kladné, ale hlavne 

negatívne okolnosti a spracuje návrhy na vyriešenie nedostatkov. Správu zašle  poverenému členovi ŠTK uvedenému na 
delegačnom liste a klubu biatlonu, ktorý preteky organizoval. 
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