
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :  II. kolo Viessmann pohára, D+D 
Dátum a miesto konania:  23.-24.6.2012; Predajná 
Usporiadateľ - názov KB: Fan klub biatlonu, KB Predajná 
 
Technický delegát : Božena Paugschová 
Technický delegát 2: Miroslav Sedláček 
Delegovaní rozhodcovia: A. Šulejová, J. Ridzoňová, R. Hasillová 
 
1. PROPOZÍCIE : štruktúra propozícií nebola celkom v súlade s Pravidlami (viď 2.19). Schválené boli 31.5.2012; dostupné na 

stránke SZB. Pri ich schvaľovaní pozornejšie prečítať propozície, aby sa v Upozornení nespomínali nepriaznivé snehové 
podmienky....    

 
2. PREZENTÁCIA : sa konala v kancelárii pretekov v na strelnici Šimáň s časovým oneskorením 45 min, ale stihla sa do nástrelu.  

Odporúčam dopísať v budúcnosti štartovné v určenej výške za každý štart, aby sa nestalo, že sa tréneri čudujú výške 
štartovného. Podobne odporúčam dať do propozícií aj uznesenie z P-SZB o zaplatení štartovného za všetkých prihlásených 
pretekárov (okrem ospr. z vyššej moci, o ktorom rozhodne TD), aby sa o tom nediskutovalo pri prezentácii.                           
 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
a) Štart a cieľ : ako zvyčajne v Predajnej priestory štartu a cieľa jasne označené, v prípade pripomienok sa ihneď urobil 

koridor na hladký priebeh cez strelnicu v prvom kole bežeckej trate; časy sa merali elektronicky súčasne aj ručne pre 
prípad výpadku elektrickej energie.  

 
b) Trate: boli riadne označené, mali trávnatý povrch, len jeden úsek trate bol kamenistý, ale bezpečný; na trati pracovali tri 

dvojice kontrol, ktoré sa podľa potreby presúvali;  trate boli pripravené v piatok, takže bolo možné na nich trénovať. 
 

c) Strelnica : strelnica zabezpečená a vybavená v zmysle pravidiel, tréning bol možný v prípade záujmu. Nástrel prebehol 
podľa časového harmonogramu aj s výmenou terčov; terčový materiál bol športovcom k dispozícii; koridory jasne 
vyznačené; podobne aj priestory pre trénerov; stojany na zbrane podľa potreby, boli označené, pevné, bez problémov.  

 
- Väčšie problém boli s technickou kvalitou streleckých stavov. V prvý deň sa museli krátko po štarte odstaviť tri 
malokalibrové stavy, nedeľu iné dva. Technické problémy s pružinami. Strieľalo sa na 20 stavov. 
V nedeľu prišli traja dospelí športovci na nástrel bez čísel. Bolo to spôsobené stratou troch čísel v sobotu, takže museli 
dostať náhradné čísla. 

          
          - Dva vzduchovkové stavy nemali platničky, preto sa strieľalo na 18 stavov.  
           
d) Trestné kolo : bolo umiestnené za strelnicou, malo dostatočnosť personálneho obsadenia 
 
e) Výpočtové stredisko: bolo umiestnené v priestore štartu, cieľa, strelnice, takže sme mali možnosť sledovať všetky centrálne 

miesta diania; technické a materiálne zabezpečenie na potrebnej úrovni. Práca prebiehala bez problémov. 
 

4. ŠTARTOVÉ  LISTINY: štartovné listiny v prvý deň súťaží boli vytlačené trocha neskôr (súvislosť so sklzom začatia prezentácie); 
ŠL dospelých neskoro vyvesená na tabuli a boli vyhotovené podľa odsúhlasených údajov   SZB.  V druhý súťažný deň už bolo 
všetko načas a v poriadku.  
 

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie 
všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 
 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA : súťažná porota pracovala v zložení: TD – Božena Paugschová, riaditeľ pretekov – Michal Szalma, 
členovia – Igor Ľuptovský,  Marian Kazár, Dušan Chrapán. Keďže som túto funkciu vykonávala prvýkrát, ďakujem všetkým za 
ústretovosť a pomoc svojimi radami, pokynmi, usmerneniami sme preteky zvládli. Ďakujem aj Ondrejovi Kosztolányimu za 
ochotu mi pomôcť vždy keď bolo treba poradil mi. 

         Súťažný výbor riešil niekoľko problémov: - nosenie vzduchovky dvomi rukami: išlo o pretekárku z Brezy, ktorá je veľmi subtílnej 
         postavy (Slovíková Natália), ale boli s trénerom upozornení na to. Keďže boli na prvých pretekoch, tak sme ju iba napomenuli. 
         Podobne ako v sobotu št. č. 9 z Čierneho Balogu (Kmeť Marek). 



- 23.6.2012 sme riešili 3 podnety dospelí a 6 podnetov žiakov:  
- Neodbehnutie TK, časové vyrovnanie straty na strelnici a traja pretekári boli napomenutí SP. Keďže išlo 

o pretekárov akademikov začiatočníkov, riešili sme to miernejším potrestaním 
- dva z dôvodu tlakovania (št. č. 20 a 70) – za nevystrelené 4 náboje: 4 trestné minúty (trestné kolá ale 

odbehol);  
- št. č. 20 vystrelil 1 náboj a po dotlakovaní vystrelil ďalších 5 – bol diskvalifikovaný  
-  št. č. 108  – jedným výstrelom padli dva terče, nevystrelený posledný náboj a ten ostal v hlavni – 

diskvalifikácia 
- zvyšné tri za neodbehnutie potrebného počtu trestných kôl 
- 24.6.2012 sme riešili tri podnety, ktoré skončili diskvalifikáciou, napomenutím (pretekárka na prvých 

pretekoch) a prirážkou za neodbehnuté TK. 
 

7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV: na porade vedúcich sa zúčastnili zástupcovia 15 klubov v sobotu, v nedeľu 
sme sa stretli na moju výzvu pred nástrelom žiakov, aby sme ich upozornili na spôsob dotlakovania vzduchoviek počas pretekov 
a upozornili sme ich na zákaz dotlakovania zbraní športovcami, tak aby sme zabránili komunikácii športovca s trénerom. 

 
8. MIMORIADNE  UDALOSTI: nemám vedomosť o žiadnej mimoriadnej udalosti  

 
9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI -  organizačný výbor v spolupráci s p. Kazárom urobil všetko, aby preteky prebehli hladko, bez väčších 

problémov. 
 

10. ROZHODCOVIA: preteky rozhodovalo asi 36 rozhodcov + 2 TD. Preteky mali hladký priebeh aj zásluhou ich práce.   
Nedostatkom bola neúčasť všetkých troch delegovaných rozhodcov, iba p. Hasillová poslala za seba náhradu.  Na základe 
uvedeného hl. rozhodkyňa p. Šimočková ustanovila za veliteľa strelnice Miroslava Mesíka. 
 

11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA: Športovci a tréneri mali k dispozícii 
bufet, rozhodcovia dostali obed aj s pitím. Priznám sa, že hygienické zariadenia som nenašla odvahu ísť pozrieť, ale veľa ľudí 
išlo radšej do voľnej prírody. Bolo by vhodné pouvažovať po zvýšení kultúry aj v tejto stránke podujatia, ktorého sa zúčastnilo asi 
250 osôb (chemické WC...). 
 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE: zabezpečené na požadovanej odbornej úrovni. Na pretekoch sa nevyskytol žiadne zranenie, 
ktoré by si vyžiadalo zdravotnícku pomoc. 
 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ: myslím si, že otvorenie a vyhlasovanie výsledkov malo svoju spoločenskú úroveň. V druhý súťažný 
deň sa zúčastnil pretekov aj prezident SZB JUDr. Ján Hyža s viceprezidentom PaedDr. Pavlom Kobelom. Škoda, že neostali na 
vyhlasovaní výsledkov v kategórii žiakov. Preteky prebehli bez účasti médií. Organizátor vyzdobil areál dostatočným počtom 
reklám. Preteky boli ozvučené a komentované komentátorom.  
 

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV:  
 
          Osobne ma potešili dva skutky fair play mladých pretekárov, za čo odporúčam vedeniu SZB vysloviť im pochvalu, resp. cenu 
          fair play na vyhlasovaní Kráľa biatlonovej stopy na budúci rok: 
         - 23.6.2012 priznal Gajdoš Samuel (Fan klub BB), žiak 10-11.r. nesprávny záznam z trestného kola. Priznal neodbehnutie 4 TK, 
           na základe čoho klesol vo výsledkovej listine z prvého na posledné miesto!!!! 
         - 24.6.2012 sa po vyvesení priebežných výsledkov priznal pretekár žiackej kategórie 14-15.r. Pavlák Miroslav z Fan  klubu  BB  

   nie streľbu 0/2, ako bolo vo výsledkovej listine, na 2/2. Z 5.miesta tak klesol na 7. miesto. 
Preteky z môjho pohľadu prebehli na požadovanej úrovni po všetkých stránkach. 
 

15. NÁVRHY  A  ODPORÚČANIA  TD: 
 
- preteky sa konali v Predajnej, diplomy mali miesto konania Králiky 

         - uskutočniť kompletnú reparáciu stavov, najmä malokalibrových, ale aj so vzduchovkovými stavmi sa veliteľ strelnice 22.6.2012 
            natrápil, kým ich sfunkčnil.  
         - je potrebné postaviť (vyskúšať) nástrelné terče pred pretekmi pre vzduchovku, pretože pri nástrele pred samotnými pretekmi 
           neboli v jednej rovine. 
 
 



 
 
 

- Pri vyhlasovaní výsledkov sme omylom vymenili diplomy dvom pretekárom, preto prosím o doručenie priloženého diplomu 
Eduardovi Tonkuliakovi. Maďarskému pretekárovi sme vytlačili nový diplom. Ďakujem 

 
 

 
Dátum:  26.6.2012                                                                               Podpis:  



 

Príloha č.12 POVINNOSTI TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 
 
1. Technický delegát je menovaný ŠTK SZB a je oficiálnym zástupcom SZB na pretekoch, na ktoré bol menovaný. Náklady na jeho 

účasť na pretekoch hradí organizátor z dotácie SZB 
2. Technický delegát má na podujatí tri hlavné funkcie: 

a) byť predstaviteľom SZB v technických záležitostiach 
b) zabezpečiť, aby preteky prebiehali podľa pravidiel, predpisov a smerníc SZB (v prípade búrky môže okamžite zrušiť 

preteky) 
c) pôsobiť ako konzultant a poradca organizátora s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre preteky. 

3. Technický delegát je povinný plniť svoje povinnosti dôstojne, kompetentne, rýchlo a objektívne. Musí jednať s pretekármi, 
trénermi, organizátormi, rozhodcami a funkcionármi pretekov s rešpektom, a ako predstaviteľ SZB musí požadovať korektné 
jednanie od všetkých účastníkov podujatia. Musí zamedziť všetkým snahám prekážať mu v práci, alebo uberať mu právomoc a 
poverenie. V prípade ťažkostí musí informovať Predsedu ŠTK a P SZB. 

4. Technický delegát je predsedom Súťažnej poroty na podujatí SZB, riadi a koordinuje jej  činnosť. Pri rozhodnutiach Súťažnej 
poroty dbá na to, aby jej rozhodnutia boli v súlade s pravidlami. 

5. Technický delegát, v prípade požiadavky a vytvorenia finančných podmienok, je povinný vykonať inšpekciu miesta konania 
pretekov. V prípade, že sa tak nestalo, musí prísť do miesta pretekov najmenej s 1-dňovým predstihom, aby mohol skontrolovať 
prípravu na preteky v plnom rozsahu, či pripravenosť miesta konania a organizácie podujatia je  
v súlade s pravidlami a smernicami SZB. 

6. Úlohy TD pred pretekmi: 
a) pripraviť poradu vedúcich výprav a žrebovanie 
b) dohliadnuť na správnosť prezentácie 
c) pripraviť návrh na voľbu súťažnej poroty 
d) urobiť kontrolu pripravenosti areálu (tratí, strelnice, TK, a ostatných súčastí) či sú v súlade s pravidlami 
e) urobiť kontrolu organizačnej pripravenosti pretekov (časomiera, ubytovanie, stravovanie, lekárske zabezpečenie a pod.) 

7. Úlohy počas pretekov: 
a) úzko spolupracovať s riaditeľom pretekov a organizačným výborom, prijímať správy o priebehu pretekov, navrhovať 

nápravu ak je to potrebné 
b) zúčastňovať sa porád vedúcich výprav, zvolávať, zúčastňovať sa a riadiť porady súťažnej poroty 
c) skontrolovať a zabezpečiť úplnosť štartových a výsledkových listín podľa schválených požiadaviek SZB 
d) koordinovať činnosť rozhodcov v spolupráci s hlavným rozhodcom pretekov 
e) potvrdzovať predbežné výsledky a zabezpečiť ich vyvesovanie 
f) zabezpečiť, aby boli správne pridelené body do Slovenského pohára 

8. Úlohy po pretekoch: 
a) zabezpečiť schválenie výsledkov a potvrdenie oficiálnych výsledkov 
b) zabezpečiť vyhlasovanie výsledkov 
c) urobiť krátke zhodnotenie s riaditeľom pretekov a organizátorom 
d) dohliadnuť na distribúciu výsledkových listín účastníkom 
e) spracovať  Správu TD, v ktorej kriticky zhodnotí  pripravenosť a priebeh podujatia a poukáže na kladné, ale hlavne 

negatívne okolnosti a spracuje návrhy na vyriešenie nedostatkov. Správu zašle  poverenému členovi ŠTK uvedenému na 
delegačnom liste a klubu biatlonu, ktorý preteky organizoval. 
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