
 

SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :III. Kolo Viesmann-pohár v letnom biatlone . dorast a dospelí 
Dátum a miesto konania: 18.- 19. 2. 2012 
Usporiadateľ - názov KB: Slovenský zväz biatlonu 
 
Technický delegát : Jozef Hirschman, rozhodca IBU 
Technický delegát 2: Jana Šimočková, rozhodkyňa IBU 
Delegovaní rozhodcovia: Ondrej Kosztolányi, rozhodca IBU 
                                         Soňa Kosztolányiová, rozhodkyňa IBU 
                                          Pavel Závalec, rozhodca III. triedy 
 
1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania)-    boli schválené 5.1. 2012 

predsedom Š T K a včas zverejnené na stránke SZB 
 

2. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)-prebiehala podľa  propozícií v areáli Národného biatlonového centra 
v prenosnom kontajneri .Nevyskytli sa žiadne vážne nedostatky až na to že kluby nevyužívajú  možnosť upraviť prihlášku hodinu 
pred žrebovaním( ktorá je od tejto sezóny)   
 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)Priestor štartu a cieľa bol zabezpečený 

dostatočným  počtom rozhodcov, elektronické meranie bolo zálohované ručným meraním. V cieli bol pre pretekárov 
zabezpečení čaj a obrúsky. 

 
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)- trate boli kvalitné s dostatočný množstvom 

snehu a značenie na úrovni nedávnych Maj. Európy ktoré sa ku skončili pred dvoma týždňami. Počet kontrol bol 
dostatočný a až na jednu výnimku pracovali bez problémov a spoľahlivo. 

 
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov, 

stojany na zbrane)Na strelnici boli v prevádzke všetky terče , jednou výmenou papierových. Druhý deň sme prehodili 
poradie kategórií aby tí  čo behajú bez zbraní boli do štartovného čísla 120. Žrebovanie pridelených stavov bolo na žiadosť 
klubov každý deň. 

 
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)-bolo zabezpečené kvalitne a tak aj pracovalo. 
 
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)-pracovalo bez problémov a bolo zálohované  

ručným meraním. 
 

4. ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov   SZB)-myslím že boli bez 
problémov , včas vyrobené a rozdávané. 
 

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie 
všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB)- výsledkové listiny boli vzhľadom k tomu , že boli aj pre stredoeurópsky pohár 
v anglickom jazyku a potom pre kluby a stránku SZB v slovenskom jazyku. Výsledky boli zverejňované  a vyhlasované po 
dobiehaní jednotlivých kategórii  priebežné, po dobehnutí posledného pretekára –predbežné a po schválení  súťažnou porotou 
oficiálne, ktoré sú zverejnené na internete. 
 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)- zloženie: P.  Kobela- riaditeľ pretekov, J. Hirschman-TD, 
Michal Málek – CZE - člen , Adam Jakiela- POL , Marian Kazár SVK. Táto porota bola zvolená pre stredoeurópsky pohár už 
v piatok a na návrh zástupcov klubov pracovala aj pre Viesmann pohár. Riešila jednu diskvalifikáciu za skrátenie trate a jednu 
časovú prirážku za neodbehnuté trestné kolo ako aj rôzne návrhy a pripomienky z jednotlivých klubov.  
 

7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa 
zúčastnil porady)- z 15-tich klubov sa porady zúčastnili siedmi zástupcovia ale aj tých som až na výnimky musel zvolávať. 
 

8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) –sa nevyskytli žiadne. 



 

 
9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru- pracovali zodpovedne a v zložený ako sú uvedený v propozíciách. 

 
 
 

1.1.1.1 RIADITEĽ PRETEKOV: PETER KOBELA 
1.1.1.2 HLAVNÝ ROZHODCA: MIRKO OBERHAUSER 
1.1.1.3 TAJOMNÍK: MICHAL BAKA 
1.1.1.4 EKONÓMKA PRETEKOV: BARBORA PEŠTOVÁ 
1.1.1.5 VELITEĽ STRELNICE: MILAN KOBELA 
1.1.1.6 ČASOMIERA: SAJMON S.R.O. 

ZÁSTUPCA SZB: MGR. PETER NEUSCHL 
 
 

 
10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) boli v dostatočnom počte 

a kvalifikácii,  ale ako som už uviedol aj v minulých správach chýbalo  mi tam nejaké jednotné  označenie rozhodcov . 
Z delegovaných rozhodcov sa pretekov zúčastnili  O.  Kosztolányi  a  P.  Závalec  
 

11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE- bolo možné si individuálne zabezpečiť v hoteli Biatlon, v Osrblí a okolí. 
HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  boli zabezpečené pri mazacích bunkách a prenosné v cieli a pri materiálovej kontrole.  
 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE- počas celých pretekov bola k dispozícii zdravotníčka  a os. auto usporiadateľa . 
 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia 
podujatia apod.)Preteky boli čo sa týka zabezpečenia na dobrej úrovni, každá skupina pracovala na svojom poste zodpovedne 
a dobre, bolo aj ozvučenie pretekov s moderátorom a divákom boli poskytované informácie nielen z pravidiel biatlonu ale aj 
z histórie tohto športu. Nechýbala vlajková výzdoba  všetkých zúčastnených krajín a reklamy sponzorov .  
 

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV. Celé preteky prebehali dobrej atmosfére a za pekného zimného počasia. Domáci 
pretekári sa mohli výkonnostne porovnať s pretekármi z Česka, Poľska a Maďarska a aj diváci mali pekný športový zážitok 
.Dúfam , že  usporiadatelia  udržia túto úroveň svoje činnosti aj na ďalších podujatiach. Moje poďakovanie patrí  všetkým ktorý sa 
podieľali na usporiadaní a zabezpečení tohto kola Viesmann pohára.  
 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD- vzhľadom k tomu, že kluby nevyužívajú možnosť poslednej úpravy prihlášok  hodinu pred 
žrebovaním a pretekárov odhlasujú až pri prezentácii  ,navrhujem prijať také opatrenia  aby kluby platili štartovné za všetkých 
prihlásených  pretekárov. 
 
Dátum:        24.02.2012                                                                        Podpis: Jozef Hirschman 


