SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia : Majstrovstvá SR v biatlone . Akademické Majstrovstvá SR v biatlone
Dátum a miesto konania: 01.- 02.03. 2014
Usporiadateľ : Slovenský zväz biatlonu
Technický delegát : Jozef Hirschman
Technický delegát 2: Božena Paugschová, rozhodkyňa III . triedy
Delegovaní rozhodcovia SZB: Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy
Pavel Závalec,
rozhodca III. triedy
Soňa Kostolányiová st., rozhodkyňa IBU
1.

PROPOZÍCIE . Propozície boli schválené 15.02.2014 , zverejnené na stránke SZB , a rozposlané klubom biatlonu. Zmena
časového programu bola včas oznámená .

2.

PREZENTÁCIA. Prezentácia prebiehala , v novo zriadených priestoroch v budove biatlonu ,podľa propozícií, bez problémov,
väčšina využila možnosť ,deň pred pretekom opraviť prihlášku.Za všetkých prihlásených bolo zaplatené štartovné. Jeden
prihlásený pretekár nebol uvedený v štartovej listine , doplnený v sobotu.

3.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie.
a) Štart a cieľ . Priestory štartu a cieľa jasne označené, časy merali rozhodcovia stopkami a elektronicky bolo meranie
zabezpečené firmou Sajmon.

b)

Trate boli riadne označené, upravený tech. sneh ,v ktorom sa už hlavne deťom ťažko pretekalo, farebné označenie
vyhovujúce, na trati pracovali dvojice kontrol , prvý deň s menším problémom. V pretekoch s hromadným štartom bol po
skúsenosti z minulej sezóny ,štart s tromi štartovacími dráhami a štartovacie územie bolo bez lyž. stopy. Štart prebehol
bez problémov a tento spôsob odporúčam aj do budúcnosti.

c)

Strelnica : Zrekonštruovaná strelnica žiarila novotou a je zabezpečená a vybavená v zmysle pravidiel . Nástrel prebehol
podľa časového harmonogramu aj s výmenou terčov; koridory jasne vyznačené; podobne aj priestory pre trénerov; stojany
na zbrane podľa potreby, boli označené, pevné, doplňované pre štartovné čísla nad 120. Pretekalo sa na 30 .streleckých
stavoch ,pre dospelých a dvadsať dvojíc pre žiakov. Fungovali bezchybne počas celých pretekov. Strelecké stanovištia
bolo treba každý deň , nanovo upravovať.

d)

Trestné kolo bolo umiestnené 60m za strelnicou, malo dve nezávislé kontroly.

e)

Výpočtové stredisko bolo umiestnené na strelnici , ich práca prebiehala bez problémov.

4.

ŠTARTOVNÉ LISTINY .Boli vyhotovené správne a včas , rozdávané s štartovnými číslami.

5.

VÝSLEDKY .Rýchlosť spracovania a vyhodnocovania výsledkov bola na primeranej úrovni, čas meraný ručne aj elektronicky,
výsledky načas, po schválení Súťažnou porotou bez odvolaní a pripomienok.

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA .
súťažná porota pracovala v zložení: TD – J. Hirschman, riaditeľ pretekov –T. Fusko, členovia –, J. Filip,(za Soňu Kosztolániyovú
)I. Luptovský, Jaroslav Baloga. Vzhľadom k tomu že pretekov sa zúčastnil aj značný počet poľských pretekárov, bol členom aj ich
zástupca p. Jan Murdzek. Súťažná porota riešila problémy s , diskvalifikáciou za porušenie bezp. predpisov , prirážky za
neodbehnuté TK , ako aj za nevystrelený náboj.
ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV z 27 zúčastnených klubov biatlonu sa porady zúčastnili jedenásti zástupcovia .
Ktorý sa zhodli na tom , že trate sú kvôli teplotám ťažké ale regulérne , a preteky sa môžu konať.
MIMORIADNE UDALOSTI : neboli. Jeden ľahšie zranený pretekár bol ošetrený. (poranená brada)

7.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov. Preteky bolo možné usporiadať len vďaka umelému
zasneženiu , ktoré zabezpečili.

Predseda organizačného výboru: Peter Neuschl
Riaditeľ pretekov: Tomáš Fusko
Hlavný rozhodca: Ondrej Kostolányi
Tajomník: Michal Baka
Ekonómka pretekov: Barbora Peštová
Veliteľ strelnice: Milan Kobela
Zástupca SZB: Ján Hyža
8.

ROZHODCOVIA :Počet rozhodcov dostatočný , jednotne označení neboli ,suché zipsi na vestách , ktoré poskytla obec vraj
poškodzujú odev .

9.

UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA- Strava bola zabezpečená v hoteli
,hygienické zariadenia sú pri mazacích bunkách , prenosné v priestore pri kancelárii pretekov a pri tuneli.

10. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE- bolo podľa potreby rozhodkyňou z cieľa, a autom usporiadateľa. Ošetrený bol jeden pretekár.
SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ :Počas pretekov v sobotu aj v nedeľu bol moderátor, ktorý oboznamoval divákov s dianím na
strelnici a tratiach. Bola aj účasť médií Reklamné banery boli rozmiestnená v priestore štartu a tratí a v areáli strelnice, ceny
víťazom odovzdával gen.sekretár P. Neuschl , prezident SZB Ján Hyža , a riaditeľ pretekov T. Fusko
Diváci ako aj mi všetci sme mohli vidieť odovzdávanie cien za majstrovstvá Poľska ako aj Akademické majstrovstvá SR.
11. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV: Preteky prebiehali bez problémov. Aj keď v piatok pršalo, počasie bolo hlavne v
nedeľu príjemné , areál je dobre upravovaný. Preteky mali plynulý priebeh, nevyskytli sa žiadne vážne nedostatky, ktoré by
mohli ohroziť regulárnosť podujatia. Chcem vyzdvihnúť prácu organizátora a rozhodcov, ktorí svoje úlohy plnili spoľahlivo .Aj
ceny pre víťazov boli hodnotné.
12. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD : Navrhujem doplniť v smernici v bode 4 . Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov
SZB, ktorý sú držiteľmi platnej VT , alebo boli klasifikovaní minimálne v jedných pretekoch VP v danej sezóne.
13. Štatistika :
01.03.2014
Prihlásení 246
Štartujúci
229
02.03.2014
Prihlásení - 233
Štartujúci
- 204
Dátum:

06.03..2014

Podpis: Jozef Hirschman

