SPRÁVA TD
Názov podujatia : III. kolo Viessmann pohára v biatlone, MSR žiaci 2011/2012
Dátum a miesto konania : 25.-26.02.2012 - Králiky
Usporiadateľ – názov KB : Fan Klub biatlonu
Technický delegát : Ondrej Kosztolányi
Delegačný list č. 5/Z/2012 zo dňa 5.12.2011
Technický delegát 2: Jozef Filip
Delegovaní rozhodcovia: Pavol Šíma, Mirko Oberhauser, Ružena Hasillová

1 PROPOZÍCIE: boli schválené predsedom ŠTK dňa 14.02.2012. Doručené mi boli
v deň konania pretekov.
Chýbala mi v nich informácia v bode Technické ustanovenie:
Účasť na pretekoch – nespomínajú sa M SR
Ceny – podľa uvedeného textu mali dostať medaily aj na Viessmann pohári
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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: Po predchádzajúcom daždi a oteplení boli trate mäkké a organizátor musel
vyvinúť veľké úsilie aby spĺňali požadované parametre. Značenie podľa
pravidiel s dvomi okruhmi. Kontroly na trati boli v dostatočnom počte.

c/ Strelnica: zabezpečená podľa pravidiel, strelecké stavy boli v dostatočnom počte
k daným štartujúcim pretekárom, nástrel prebiehal v poriadku, obsadenie
rozhodcov bolo postačujúce. Jediným nedostatkom boli stojany na zbrane,
ktoré čiastočne nespĺňajú pravidlá 3.4.8.
d/ Trestné kolo: čiastočne spĺňalo pravidlá. Čo sa týka jeho dĺžky bolo v poriadku,
obmedzenie bolo jeho tvarom čo súviselo s umiestnením a možnosťou jeho
situovania v teréne. Počet rozhodcov postačujúci.

e/ Výpočtové stredisko: umiestnené vo veži na štadióne, pracovalo spoľahlivo.

4 ŠTARTOVÉ LISTINY: vyhotovené v čas a dostatočnom množstve. Vedúci
pretekári štartovali s farebne označenými číslami.

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 – Ondrej Kosztolányi
RP – Michal Szalma
Člen – Miroslav Danove – KB Valaská-Osrblie
Člen – Oľga Konůpková – MŠK L. Hrádok
Člen – Ján Berčík – KB Čierny Balog
Súťažná porota zasadala počas oboch dní bez problémov a včas.
Riešila: 13x prirážku za neodbehnuté TK, 1x diskvalifikáciu za použitie druhého
zásobníka, 5x diskvalifikáciu za vybočenie od vyznačenej trate.
Vyjadrím sa v celkovom hodnotení.

7 ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV:
Pretekov sa zúčastnilo 13 klubov. Na porade vedúcich bolo prítomných 11 zástupcov
klubov.

8 MIMORIADNE UDALOSTI: žiadne

9 HLAVNÍ FUNKCIONÁRI: pracovali podľa svojho zaradenia.

10 ROZHODCOVIA: počet rozhodcov bol 34, pracovali dobre v rámci možností
a skúseností. Vyskytli sa menšie nedostatky ktoré sa vyriešili a vysvetlili.
Z delegovaných rozhodcov sa nezúčastnil Oberhauser ale bol namiesto neho
Olbrychtovič.

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: Vyhlásenie výsledkov bolo podľa plánu. Mal sa ho
zúčastniť generálny sekretár SZB ale sa ospravedlnil. Ceny odovzdával Technický
delegát s Riaditeľom pretekov a Hlavným rozhodcom.

14 CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV: Najviac porušení pravidiel bolo v prvý
súťažný deň. 9x prirážka za neodbehnuté TK – možná príčina v nepriaznivom počasí,
silný nárazový vietor a pretekári mali toho dosť a mohli byť vysilení, prípadne
dezinformovaní trénermi. 5x diskvalifikácia za trať – znovu sa potvrdilo, keď sa
konajú preteky na neznámom mieste nie sú schopní pretekári sa zorientovať v danom
prostredí, chyba je aj v niektorých tréneroch že sa nedostatočne venujú svojim
zverencom čo sa týka výkladu tratí. 1x diskvalifikácia za použitie druhého zásobníka –
neznalosť pravidiel a zlé návyky pri streľbe.
Druhý súťažný deň bol podstatne lepší čo sa týka tratí a manipulácie, na trestnom kole
neduh v podobe trénerov pretrvával. Opäť sa ukázalo ako nám klesá znalosť pravidiel
u trénerov ako aj pretekárov (prichádzajú noví čo je dobré ale z minimálnou až
žiadnou znalosťou pravidiel).

15 NÁVRHY A DOPORUČENIA TD: Organizátor usporiadal preteky aj napriek
ťažkým poveternostným podmienkam v rámci svojich možností čo najlepšie ako
mohol. Skupina okolo Michala Szalmu má potenciál pri správnej pomoci usporadúvať
podujatia SZB.

Dátum :

26. 02. 2012

Podpis : Kosztolányi Ondrej

