
 
SPRÁVA  TECHNICKÉHO  DELEGÁTA  SZB 

 
 
Názov podujatia  :    I. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone 

       
Dátum a miesto konania :  2.-3.6.2012 - Revúca 
 
Usporiadateľ – názov KB : Klub biatlonu Magnezit, ŠŠSM Revúca 
 
Technický delegát : Ondrej Kosztolányi, rozhodca IBU  
Delegačný list č. 1/L/2012 zo dňa 30.4.2012 
Technický delegát 2: Jozef Matiaško, rozhodca III. triedy 
Delegovaní rozhodcovia: Nadežda Šovčíková, rozhodca III. triedy 

 Božena Polašeková, rozhodca III. triedy 
 Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy  

 
 

1 PROPOZÍCIE: obsah zodpovedal pravidlám, aj keď po formálnej stránke nespĺňali 
požiadavky pravidiel čl. 2.5. Chýbala v nich informácia o medzinárodnej účasti 
nakoľko štartovali pretekári z Ruska a Maďarskej republiky. 

 
 
2 PREZENTÁCIA: prebiehala v stanovenom čase a mieste podľa propozícií. KB Breza 

sa prezentoval organizátorovi telefonicky s odôvodnením, že majú len žiakov a je im 
skoro prísť na prezentáciu. ??? Pri prezentácii bol doplnený pretekár z KB Široké 
Džunda Peter 760215. Nakoľko nemal zaplatené členské na rok 2012 chýbal v súpiske 
SZB. Členské zaplatil do rúk TD a bol mu povolený štart na pretekoch. Štartovné 
v prvý deň bolo odpustené pretekárom z klubov: 3 x VŠC DU BB – nemoc, 1 x 
Valaská-Osrblie – sústredenie reprezentácie, 1 x SKP Čadca-Sk – nemoc. 

 
 
3 PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

a/ Štart a cieľ: pripravený podľa pravidiel, rozhodcovia v dostatočnom počte. 
Časomiera zabezpečená skupinou SAJMON. 

 
   b/ Trate: vedené po lúkach a v lese. Členité, dobre upravené a značené. Kontroly na 

trati boli v dostatočnom počte.  
    

c/ Strelnica: čiastočne podľa pravidiel, strelecké stavy boli v obmedzenom počte, čo 
malo za následok 2x zdržanie pretekára na strelnici (14ks malokalibrových 
streleckých stavov, vzduchovkových bolo dostačujúce). Strelecká rampa bola 
vysypaná sypkým materiálom na odstránenie nerovností. Nástrel prebiehal v 
poriadku. Označenie na strelnici doporučujem upraviť aby si pretekári 
nezamieňali strelecké stanovištia. Kovové stojany nespĺňajú požiadavky 
podľa pravidiel. Doporučujem vyrobiť podľa pravidiel a umiestniť ich oproti 
sebe po celej šírke strelnice. Počet rozhodcov postačujúci.  

 



d/ Trestné kolo:  bez nedostatkov, umiestnené na lúke za strelnicou. Počet rozhodcov 
postačujúci.  

 
     e/  Výpočtové stredisko: umiestnené vo vozidle v priestore štartu a cieľa, pracovalo 

spoľahlivo. 
 
 

4 ŠTARTOVÉ  LISTINY: vyhotovené včas a dostatočnom množstve. Vedúci pretekári 
štartovali druhý deň s odlišnými 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 – Jozef Hirschman 
 Člen – Gustáv Majdiš – KB Meteor DK   
 Člen – Marián Kazár – ŽP Šport Podbrezová 
 Člen – Jaroslav Kamenský – MŠK Brezno 
       
 Súťažná porota zasadala počas oboch dní bez problémov a včas. 

Rozhodnutia súťažnej poroty: 
2.06.2012 
Dorast – dospelí 
Št.č. 13 – časové vyrovnanie na strelnici -3 sek., podľa 8.9 
Št.č. 57 – časové vyrovnanie na strelnici -2 sek., podľa 8.9 
Žiaci 
Št.č. 17 – prirážka za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d) 
Št.č. 38 – diskvalifikácia za prejdenie trati v nesprávnom poradí, podľa 11.3.5.j) 
Št.č. 49 – diskvalifikácia za prejdenie trati nesprávnym smerom, podľa 11.3.5.j) (na 
strelnici) 
 
3.06.2012 
Dorast – dospelí 
Št.č. 35 – prirážka za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a) 
Št.č. 61 – diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.5.t) 
(definícia v čl. 8.5.2 – pri prechode pretekára z jedného stanovišťa na druhé musí byť 
zbraň vybitá a v polohe ako sa nosí počas pretekov) 
Žiaci 
Št.č. 4, 6, 13, 41, 42, 66, 69, 79, 88, 89, 92, 97 – prirážka za neodbehnuté TK, podľa 
11.3.3.c) 
Št.č. 4 – prirážka za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d) 
Št.č. 38 – časové vyrovnanie na strelnici -3 sek., podľa 8.9 
Št.č. 90 – diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.5.t) 
(definícia v čl. 8.5.5.1 – pohyb zbraňou v priestore strelnice) 

  
 



7 ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV:  
Pretekov sa zúčastnilo 23 klubov. Na porade vedúcich bolo prítomných 13 zástupcov 
klubov (Šk Meteor DK, Vyhne, TU Zvolen, MŠK Brezno, Valaská-Osrblie, 
Harmanec, MŠK L.Hrádok, ŽP Šport Podbr., Č.Balog, VŠC DU BB, Predajná, 
Diviacka Nová Ves, Revúca). Porady sa nezúčastnilo 10 klubov (Lúčnica, Levice, 
Široké, Markušovce, FTVŠ BA, BŠK PO, SKP Čadca-Sk., Fox PO, Fan BB, Breza).  
 
 

8 MIMORIADNE  UDALOSTI: št.č. 60 – Rusňák Tomáš mal v prvý súťažný deň 
2.06.2012 povolený štart aj napriek tomu, že prišiel už po začatí pretekov a nestihol 
spraviť nástrel a odovzdať zbraň do stojanu. Po vysvetlení jeho oneskorenia (nehoda 
na ceste) som mu na moju zodpovednosť povolil štart.  

 
 

9 HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI: 
Čestná predsedníčka: MVDr. Eva Cireňová, primátor mesta Revúca 
Predseda organizačného výboru: Libor Mladší, predseda KB Revúca 
Riaditeľ pretekov: Jozef Hirschman, rozhodca IBU 
Hlavný rozhodca: Peter Mešťan, rozhodca IBU 
Ekonómka pretekov: Jana Mladšia 
Veliteľ strelnice: Jozef Málik, rozhodca III. triedy 
Veliteľ tratí: Jozef Filip, rozhodca IBU 
Zástupca SZB: JUDr. Ján Hyža, prezident SZB 

 
 

10 ROZHODCOVIA: počet rozhodcov bol postačujúci. Vyskytli sa menšie nedostatky, 
ktoré sa odstránili (kontrola zbraní, zápisy na strelnici). Niektorí rozhodcovia majú 
možnosť pracovať len raz do roka a je prirodzené, že sa stanú pochybenia, kým sa 
dostanú do správnej pracovnej pohody. Preto je potrebné aby si Hlavný rozhodca  
prešiel s rozhodcami jednotlivé pracovné pozície a poučil ich.  
-technický delegát:  Ondrej Kosztolányi, rozhodca IBU 
-technický delegát 2:  Jozef Matiaško, rozhodca III. triedy 
-delegovaný rozhodcovia:  Nadežda Šovčíková, rozhodca III. triedy 

      Božena Polašeková, rozhodca III. triedy 
      Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy 
 
 
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, športovci 
ako aj ostatní účastníci prežili pekný víkend. Vyhlásenie výsledkov bolo podľa plánu. 
Ceny odovzdávala primátorka mesta Revúca Eva Cireňová, predseda KB Revúca 
Libor Mladší a člen prezídia SZB Igor Luptovský. 



 
14  CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: organizátorom sa podarilo zabezpečiť 

podujatie na dobrej úrovni. Nevyskytli sa žiadne vážne nedostatky, ktoré by ovplyvnili 
regulérnosť pretekov. Organizátor ako aj rozhodcovia pracovali zodpovedne, za čo im 
chcem poďakovať a doporučujem organizovať aj ďalšie podujatia SZB.  

 
 

15  NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD:  
-zabezpečiť stojany na zbrane podľa pravidiel,  
-upraviť značenie na strelnici,  
-umiestnenie ozvučenia areálu riešiť na inom mieste, v terajšej podobe ruší prácu 
rozhodcov na kontrole zbraní, na strelnici a časomieru 
-časomiera nemala k dispozícii informáciu o partneroch SZB na leto, preto bola 
použitá lišta zo zimy – zabezpečiť GS aby pred sezónou mali potrebné informácie. 
Štatistika: 
2.06.2012 
- Dorast – dospelí 

Prihlásení – 68 
Štartujúci – 58 

-  Žiaci 
Prihlásení – 104 
Štartujúci – 92 

 
3.06.2012 
-      Dorast – dospelí 

Prihlásení – 67 
Štartujúci – 64 

-  Žiaci 
Prihlásení – 99 
Štartujúci – 91 

 
 
 
 
 
 
Dátum  :      9. 06. 2012                                                                Podpis : Kosztolányi Ondrej 
 


