SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia : III.kolo Viessmann pohára a MSR, II.kolo CEC 2014
Dátum a miesto konania : 22.2.-23.2.2014 NBC Osrblie
Usporiadateľ – názov KB : Slovenský zväz biatlonu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Technický delegát : Filip Jozef, rozhodca IBU
Technický delegát 2: Matiaško Jozef, rozhodca III. triedy
Delegovaní rozhodcovia: Polašeková Božena, rozhodca III. triedy
Šovčíková Nadežda, rozhodca III. triedy
Žambor Juraj, rozhodca III. triedy
1 PROPOZÍCIE: obsah zodpovedal pravidlám, chýbal údaj o veliteľovi tratí.
2

PREZENTÁCIA: prebiehala v stanovenom čase a mieste podľa propozícií.

3 PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a/ Štart a cieľ: pripravený podľa pravidiel, rozhodcovia v dostatočnom počte.
Časomiera zabezpečená skupinou SAJMON.
b/ Trate: upravené k daným poveternostným a snehovým podmienkam.
c/ Strelnica: podľa pravidiel, išlo sa na 30 streleckých stavov.
d/ Trestné kolo: bez nedostatkov, umiestnené za strelnicou. Počet rozhodcov bol
dostatočný.
e/ Výpočtové stredisko: umiestnené v priestore štartu a cieľa, pracovalo spoľahlivo.

4 ŠTARTOVÉ LISTINY: vyhotovené včas a 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: bola zvolená pre CEC a Viessmann pohár spolu.
TD – Jozef Filip
RP – Tomáš Fusko

Člen – Michael Málek – CZE
Člen – Jan Murdzek – POL
Člen – Dušan Šimočko st. – SVK
Súťažná porota zasadala počas oboch dní bez problémov a včas.
Rozhodnutia súťažnej poroty:
Vypísané na predných stranách výsledkových listín
7 ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV:
Pretekov sa zúčastnilo spolu s 17 klubov so SVK a kluby zo zahraničia (HUN, POL,
CZK). Na porade vedúcich bolo prítomných 8 zástupcov zahraničných klubov a 5
klubov SVK. Pretrvávajúci problém s nízkou účasťou klubov SVK.
8 MIMORIADNE UDALOSTI: žiadne sa nevyskytli.

9 HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:
Predseda organizačného výboru: Peter Neuschl
Riaditeľ pretekov: Tomáš Fusko
Hlavný rozhodca: Ondrej Kosztolányi
Tajomník pretekov: Michal Baka
Ekonómka pretekov: Barbora Peštová
Veliteľ strelnice: Milan Kobela
10 ROZHODCOVIA: počet rozhodcov bol dostatočný.
-technický delegát:
Jozef Filip, rozhodca IBU
-technický delegát 2:
Jozef Matiaško, rozhodca III. triedy
-delegovaný rozhodcovia: Božena Polašeková, rozhodca III. triedy
Nadežda Šovčíková, rozhodca III. triedy
Juraj Žambor, rozhodca III. triedy - ospravedlnený
11 UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA
A DOPRAVA
Usporiadateľ v čase pretekov zabezpečil občerstvenie a hygienické zariadenia
v potrebnom množstve.
12 ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE: bolo počas pretekov stále k dispozícií.
13 SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ: počas podujatia vládla príjemná atmosféra.
Vyhlásenie výsledkov bolo spoločné s CEC a podľa časového plánu.
14 CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV: organizátorom sa podarilo zabezpečiť
podujatie na dobrej úrovni aj napriek nepriaznivým snehovým a poveternostným
podmienkam. Nevyskytli sa žiadne vážne nedostatky, ktoré by ovplyvnili regulérnosť
pretekov. Organizátor ako aj rozhodcovia pracovali zodpovedne, za čo im chcem

poďakovať.
15 NÁVRHY A DOPORUČENIA TD:
- zvýšiť záujem trénerov a vedúcich výprav na poradách klubov, zabezpečiť pomocný
personál pri zbieraní štartovných čísiel v cieli a pri vydávaní občerstvenia v cieli.
Štatistika:
22.2.2014
Prihlásení – 164
Štartujúci – 156
23.2.2014
Prihlásení – 145
Štartujúci – 140

Dátum :

28. 02. 2014

Podpis : Filip Jozef

