SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia : III. kolo Viessmann pohára v biatlone, Majstrovstvá SR v biatlone,
Stredoeurópsky pohár v biatlone
Dátum a miesto konania: 1.-3.2.2013, NBC Osrblie
Usporiadateľ - názov KB: Slovenský zväz biatlonu
Technický delegát :
Olina HANESOVÁ
Technický delegát 2: Božena PAUGSCHOVÁ
Delegovaní rozhodcovia: Jana ŠIMOČKOVÁ, Jozef FILIP, Miroslav MESÍK
1.

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

2.

PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
V kancelárii pretekov – v piatok (zahraniční účastníci) a v sobotu podľa programu
TD zistila, že P.Kormaňák (dorastenec A) nie je v zozname pretekárov, dodatočne bolo zistené, že nemá na
rok 2013 zaplatené členské – upozornila KB Breza - už vyriešené

3.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
Celé technické zabezpečenie tak ako počas celej sezóny – dobré – generálka na IBU pohár
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) - OK
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
V deň tréningu nedobre upravené trate
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory,
priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
Pretrvávajúce problémy s terčami 22 a 23 . V sobotu pri výmene terčov nebol dostatočný počet ľudí.
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
V poriadku
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)
V kontajneri , zabezpečené firmou SAJMON

4.

ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
Problémy v piatok, kedy sa prerábala štartovná listina, pretože v nej chýbali odprezentovaní pretekári

5.

VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj
formálna (uvedenie všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
Bez problémov. Boli vydávané 2 výsledkové listiny – jedna na VIessmann pohár, resp. M SR a druhá na SEP

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Bola zvolená jedna súťažná porota pre VP (M SR) aj SEP :
Zloženie SP : predseda : Olina Hanesová TD
Členovia : Božena Paugschová TD II
Tomáš Fusko – riaditeľ pretekov
Igor Luptovský - KB Vyhne
Michal Málek KB Letohrad/CZE
V nedeľu riešila 2 diskvalifiácie ( obidvaja z Čiech) a prirážku za neodbehnuté TK.
Súťažná porota bola zvolená na porade v piatok.

7.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých
zástupca sa zúčastnil porady)
Klasicky nízka účasť – 6 klubov,

8.

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
Neboli. V sobotu došlo k zraneniu pretekára VŠC Dukla J. Fendeka, bola privolaná sanitka. Po vyšetrení ho
prepustili domov.

9.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Hlavní funkcionári pracovali dobre so zabehnutou rutinou, až na veliteľa strelnice M.Kazára, ktorý okrem
veliteľa strelnice robí trénera, informátora hlásateľa a pod. Okrem toho v nedeľňajších pretekoch pôsobil, že je
pod vplyvom alkoholu a vážne narušoval chod strelnice. Počas streľby sa rozhodol upravovať sneh veľkým
ohrablom, zbieral náboje po celej palebnej čiare. Nerešpektoval výzvu riaditeľa pretekov a ďalších
funkcionárov , aby nezavadzal na strelnici. Jeho počínanie na strelnici bolo nedôstojné a nerobilo dobré meno
organizátorovi.

10. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)
44 rozhodcov z toho 7 bez kvalifikácie. V Osrblí dochádza k únave „materiálu“ – preteky každý týždeň nie sú
schopní absolvovať viacerí rozhodcovia . Delegovaní rozhodcovia sa zúčastnili všetci , pracovali zodpovedne.
TD II plnila úlohy na strelnici podľa záverov a odporúčaní ŠTK.
Oficiálny tréning v piatok nebol zabezpečený rozhodcami .
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
Ubytovanie, stravu a dopravu si zabezpečovali kluby. Občerstvenie bolo možné si zakúpiť v hoteli Biatlon
a v Pohostinstve klubu. V NBC sú umiestnené prenosné WC pre účastníkov.
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
Zdravotná sestra + vozidlo SZB. Nebolo dostupné lehátko. Pri spomínanom úraze pomohol otec pretekárky
MUDr. Hudec z Brezna.
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií,
propagácia podujatia apod.)
Dobrá úroveň, k čomu prispela aj účasť pretekárov z Čiech, Ukrajiny a Maďarska. SZB pripravil pekné
a hodnotné ceny, okrem toho prví traja pretekári vo VP dostávali poháre a diplomy. Pri M SR boli robené dve
vyhlásenia, jedno pre M SR a jedno pre SEP. Ceny, diplomy, taniere a medaily podľa pravidiel biatlonu.
14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Podujatie, ktoré zahrňovalo preteky VP, M SR a SEP bolo pripravené a realizované na veľmi dobrej
a profesionálnej úrovni (s výnimkou pôsobenia veliteľa strelnice v nedeľu) , aj keď sa nieslo v znamení
nadchádzajúceho IBU pohára v biatlone. Organizovanie takéhoto podujatia je náročnejšie, ale prináša osoh
hlavne zúčastneným športovcom.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
a/ Vyriešiť funkciu veliteľa strelnice v NBC Osrbllie. Jedná sa o nosnú funkciu na pretekoch s veľkou
zodpovednosťou.
b/ Získať záujemcov o školenie rozhodcov. Zorganizovať školenie rozhodcov a zabezpečiť vyškolenie nových
rozhodcov, aby bola širšia základňa kvalifikovaných rozhodcov.
c/ Umiestniť zdravotné lehátko tak, aby ho bolo možné v prípade potreby využívať. Zabezpečiť deky.
Dátum: 10.2.2013

Podpis: Olina Hanesová

