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Správa TD 

 

Názov podujatia:  MSR rýchlostné, vytrvalostné preteky 

Dátum a miesto konania: 3.-4.3.2012 Národné biatlonové centrum - Osrblie 

Usporiadateľ – názov KB: SZB 

Technický delegát: Imrich Šarišský, rozhodca IBU 

Technický delegát II.: Božena Paugschová, rozhodca III. triedy 

Delegovaní rozhodcovia: Anton Hasara, rozhodca III. triedy  

          Pavol Blahušiak, rozhodca III. triedy  

          Darina Blahušiaková, rozhodca III. triedy 

 

1. Propozície: schválené predsedom ŠTK, zverejnené na web stránke SZB    

2. Prezentácia: v areáli Národného biatlonového centra, kluby nevyužili možnosť 

upraviť prihlášku hodinu pred žrebovaním. Túto možnosť využilo 7 z 23 klubov. 

3. Priestory konania pretekov – technické zabezpečenie: 

a) Štart a cieľ bol zabezpečený dostatočným počtom rozhodcov. Elektr. Meranie 

bolo zabezpečené ručným meraním. V cieli zabezpečené občerstvenie. 

b)  Technicky kvalitne zabezpečené, v žiackych kategóriách pozmenené trate, 

v druhý deň pretekov. 

c) Strelnica: V prevádzke všetky terče, žrebovanie pridelenia stavov v oba dni. 

d) Trestné kolo: Technicky kvalitne zabezpečené. 

e) Výpočtové stredisko: bez problémov. 

4. Štartové listiny: v poriadku, vypracované načas   

5. Výsledky: zverejnené podľa pravidiel a načas 

6. Súťažná porota: I. Šarišský, J. Šimočková, I. Luptovský, J. Molčan, I. Čanecký. 

Riešila jednu diskvalifikáciu za vybočenie od vyznačenej trate. 3x prirážku za 

neodbehnuté trestné kolo. 

7. Účasť na porade vedúcich: z 23 klubov sa zúčastnilo 11 

8. Mimoriadne udalosti: žiadne 

9. Hlavný funkcionári: zmena RP a HR 

RP Jana Šimočková 

HR Miroslav Kobela 

Tajomník Michal Baka 

Ekonóm Barbora Peštová 
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Veliteľ strelnice Milan Kobela 

Časomiera Saimon s.r.o. 

Zástupca SZB bol menovaný p. Neuschl - neprišiel 

10. Rozhodcovia: boli v dostatočnom počte, kvalifikovaní 

11. Ubytovanie, strava, občerstvenie: možnosť zabezpečenia individuálne v mieste 

konania pretekov 

12. Zdravotné zabezpečenie: zabezpečená zdravotníčka a osobné auto usporiadateľa. 

13. Spoločenská úroveň: preteky zabezpečené na dobrej úrovni. Chýbala účasť 

masmédií. 

14. Návrhy a doporučenia TD: medaile ktoré boli odovzdané na zadnej strane chýbal 

nápis MSR, dátum a druh preteku. Doporučujem aby sa pri vstupe do areálu pri 

tratiach osadila tabuľa s označením zákazu vstupu na trať počas konania pretekekov. 

 

 

 

Dátum: 6.3.2012    

 

 


