
 
SPRÁVA  TECHNICKÉHO  DELEGÁTA  SZB 

 
 
Názov podujatia  :    III. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone 2012 dorast, dospelí 

       
Dátum a miesto konania :  20.-22.7.2012 – NBC Osrblie 
 
Usporiadateľ – názov KB : Slovenský zväz biatlonu 
 
Technický delegát : Jozef Filip, rozhodca IBU  
Delegačný list č. 3/L/2012 zo dňa 30.4.2012 
Technický delegát 2:  
Delegovaní rozhodcovia: členovia súťažného výboru IBU pohára  
 
 

1 PROPOZÍCIE: obsah zodpovedal pravidlám, schválené predsedom ŠTK 22.5.2012 
 
 
2 PREZENTÁCIA: prebiehala v stanovenom čase a mieste podľa propozícií. 
 
 
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: podľa pravidiel, nástrel prebiehal spoločne s nástrelom pre IBU pohár 
Počet rozhodcov v dostatočnom množstve.  

 
d/ Trestné kolo:  bez nedostatkov, umiestnené na lúke v blízkosti strelnice. Počet 

rozhodcov postačujúci.  
 

     e/  Výpočtové stredisko: umiestnené v unimobunke v priestore štartu a cieľa, 
pracovalo spoľahlivo. 

 
 

4 ŠTARTOVÉ  LISTINY: vyhotovené včas a dostatočnom množstve. 
 
 

 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 – Jozef Filip 
 RP – Tomáš Fusko 
 Člen – Peter Vránsky – KB Čierny Balog   
 Člen – Marek Matiaško – VŠC DUKLA BB 
 Člen – Anna Murínová – KB Valaská-Osrblie 
       
 Súťažná porota zasadala počas oboch dní bez problémov a včas. 

Rozhodnutia súťažnej poroty vypísané na predných stranách výsledkových listín. 
  
 
7 ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV:  

Pretekov sa zúčastnilo 15 klubov. Na porade vedúcich bolo prítomných 8 zástupcov 
klubov.  
 

8 MIMORIADNE  UDALOSTI: žiadne 
 
 

9 HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI: 
Predseda organizačného výboru: Ivor Lehoťan 
Riaditeľ pretekov: Tomáš Fusko, rozhodca IBU 
Hlavný rozhodca: Ondrej Kosztolányi, rozhodca IBU 
Ekonómka pretekov: Peter Neuschl 
Veliteľ strelnice: Jozef Hirschman, rozhodca IBU 
Veliteľ tratí: Imrich Šarišský, rozhodca IBU 
Zástupca SZB: JUDr. Ján Hyža, prezident SZB 

 
 

10 ROZHODCOVIA: počet rozhodcov bol postačujúci.  
-technický delegát:  Jozef Filip, rozhodca IBU 
-technický delegát 2:   
-delegovaný rozhodcovia:  členovia súťažného výboru IBU pohára 

 
 
11 UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA 

            A  DOPRAVA  
 Usporiadateľ v čase pretekov zabezpečil občerstvenie a hygienické zariadenia   
            v dostatočnom množstve. 
 
 

12 ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE: vozidlom zdravotnej služby, 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 
spoločne s vyhlásením výsledkov IBU pohára. Ceny odovzdávali Ivor Lehoťan 
predseda organizačného výboru a JUDr. Ján Hyža, prezident SZB. 

 
 



 
14  CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: preteky sa uskutočnili s IBU pohárom, 

čo sa prejavilo na úrovni pretekov Viessmann pohára. 
 
 

15  NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD: opraviť číslovanie na stojanoch pre zbrane do 
zvislej polohy. Preteky v kategóriách mužov A, juniorov, ženy A, juniorky ktoré sa 
uskutočnili ako Stíhací pretek neboli podľa platných  pravidiel biatlonu. Boli to 
preteky s intervalovým štartom 10 sec. a nie s odstupmi medzi jednotlivými 
pretekármi dosiahnutými v kvalifikačnom Rýchlostnom preteku. Doporučujem ŠTK 
schváliť takéto preteky s 10 sec. intervalom a navrhujem schváliť takto získané body 
do hodnotenia v Slovenskom rebríčku. Takýto pretek bol zaujímavý pre pretekárov 
ako aj divákov.  

 
 
 
 
 
Dátum  :      25. 07. 2012                                                                Podpis : Filip Jozef 


