
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :               Majstrovstvá SR v letnom biatlone – vytrvalostné preteky, III. kolo Viessmann pohára  
                                             v LB – žiaci,  IV.kolo Viessmann pohára v LB – D+D 
Dátum a miesto konania:   25.-26.8.2012, Vyhne – Športovo-branný areál 
Usporiadateľ - názov KB:  KB Vyhne 
 
Technický delegát :           Olina Hanesová 
Technický delegát 2:          Mgr. Jana Šimočková 
Delegovaní rozhodcovia:  Klementína Štricová – ospravedlnená, Juraj Barbierik – náhradníčka Eva Longauerová, 
                                              Ján Mráz 
 
1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania) 

Propozície boli spracované a rozposlané včas v súlade s pravidlami. K chybe došlo pri schvaľovaní propozícií, 
keď predseda ŠTK schválil v rámci Viessmann pohára rýchlostné preteky, pričom v smerniciach na letnú 
sezónu sú uvedené na tomto podujatí preteky s hromadným štartom. Preteky sa uskutočnili podľa schválených 
propozícií. 
 

2. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 
Prezentácia prebehla v čase stanovenom propozíciami v areáli pretekov. Možnosť úpravy prihlášok opäť 
nevyužila ani polovica klubov. Zmeny v prihláškach pri prezentácii boli sankciované v zmysle bodu 2 článku I. 
smerníc – kluby zaplatili štartovné za všetkých prihlásených pretekárov. Najväčšie problémy sa vyskytli pri 
veľkých kluboch – KB Valaská-Osrblie a ŽP Šport Podbrezová, a.s. Zmeny ako aj nepripravenosť 
prezentujúcich zdržali celú prezentáciu. TD nepovolila štart neodprezentovanej S.Lehotskej (ŽP Šport 
Podbrezová)  v nedeľných pretekoch (zástupcovia klubu požiadali o jej zaradenie do štartovnej listiny v nedeľu 
ráno.)    
 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 

Štart a cieľ boli na zvyčajnom mieste, dobre označené, s dostatočným personálnym obsadením.  
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 

Trate boli vykosené a dobre vyznačené s primeraným počtom kontrol a možnosťou tréningu pred 
pretekmi. Počas pretekov mimo tratí. 

 
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, 

priestory pre trénerov, stojany na zbrane) 
Strelnica po stavebnej úprave bola zabezpečená a vybavená v zmysle pravidiel, s jasne vymedzenými 
koridormi.  Bola zabezpečená primeraným počtom, dobre označených stojanov na zbrane. Dobre 
vyznačené koridory pre trénerov, za nimi priestor pre divákov. Nástrel bol zabezpečený v zmysle 
pravidiel. Usporiadanie strelnice bolo prehľadné. Vzduchovková strelnice bola po skončení pretekov D+D 
postavená na strelnici. Malokalibrové aj vzduchovkové terče fungovali bez problémov.    
   

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 
Trestné kolo pre D+D aj žiakov bolo zriadené za strelnicou s dvomi nezávislými kontrolami. 

 
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) 

Zabezpečovala firma Sajmon, streľby boli pri vytrvalostných pretekoch D+D nosené fyzicky – bolo to 
časovo zdĺhavé, preto v ďalších pretekoch boli nahlasované cez slúchadlá.  
 
 
 



4. ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov   SZB) 
Boli v zmysle pravidiel vyhotovené v piatok po 16,00 pre vytrvalostné preteky a v sobotu po pretekoch na 
rýchlostné preteky. 
 

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj 
formálna (uvedenie všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 
Meranie času elektronické (firma Sajmon) s podporou ručného merania – bez problémov. Predbežné výsledky, 
podpísané TD  boli vyvesované po skontrolovaní strelieb.    
V sobotu nebol udelený majstrovský titul len v kategórii junioriek, kde sa zúčastnili len dve pretekárky. 

 
6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 

Súťažná porota pracovala v zložení :  
Predseda  :  Olina Hanesová -  TD- KB TOM 
Členovia   :  Igor Luptovský – riaditeľ pretekov KB Vyhne 
                    Gustáv Majdiš – ŠK Meteor Dolný Kubín 
                    Miroslav Danove – KB Valaská- Osrblie  
                    Eduard Kostelník – KB Levoča 
Súťažná porota sa schádzala na odsúhlasenie výsledkov. V sobotu v žiackych kategóriách bol diskvalifikovaný 
za porušenie bezpečnostných predpisov pretekár so št.č. 94 a napomenutý pretekár so št.č. 54 za pohyb na 
strelnici. V nedeľu boli udelené prirážky za neodbehnuté TK a jedna prirážka za nevystrelený náboj v kategórii 
žiakov. V sobotu po obede zastupovala TD, ktorá z vážnych osobných dôvodov musela odísť, TD II Jana 
Šimočková.  
  

7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých 
zástupca sa zúčastnil porady) 
Podujatia sa zúčastnilo 29 klubov, porady sa zúčastnilo 17 klubov. 
Vzhľadom k horúcemu počasiu navrhla TD úpravu sobotňajšieho programu. Zástupcovia klubov odsúhlasili 
posunutie pretekov D+D o polhodinu skôr so skráteným nástrelom (45 minút), návrh na posunutie nástrelu 
žiakov na 16,00 a štartu na 17,00 zástupcova klubov neschválili a preteky žiakov sa uskutočnili podľa 
programu. 
 

8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 
Neboli. 
 

9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 
Hlavní funkcionári pretekov pracovali tradične dobre a  zodpovedne s dobre rozdelenou prácou na svojich 
úsekoch.  
  

10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) 
Preteky boli zabezpečené dostatočným počtom kvalifikovaných a skúsených rozhodcov zväčša z KB Vyhne. 
Rozhodcovia boli označení výraznými vestami. Proti rozhodnutiam rozhodcov nebol podaný žiadny protest. 
Z troch delegovaných rozhodcov sa zúčastnil len 1 – Ján Mráz, Klementína Štricová sa vopred ospravedlnila  
a Juraja Barbierika nahradila Eva Longauerová, ktorá je však  držiteľkou licencie rozhodcu I. triedy.  
Celkom bolo 29 rozhodcov, z toho I. trieda  - 17, II. trieda 4, III. trieda 8,   k tomu hlavný rozhodca, veliteľ 
strelnice a veliteľ tratí – rozhodcovia IBU.  
Na prvej porade si rozhodcovia uctili pamiatku dlhoročného rozhodcu z Vyhní  Ernesta Štánera, ktorý nás pred 
dvomi mesiacmi opustil.  

 
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA 

Ubytovanie, stravu a dopravu  si zabezpečovali kluby. Občerstvenie poskytoval bufet v areáli. „Hygienické 
zariadenia „ tradičné. 
 



12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
Bol prítomný lekár + auto usporiadateľa. 
 

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, 
propagácia podujatia apod.) 
Primeraná. Podujatie komentoval s prehľadom riaditeľ pretekov. Celého podujatia sa zúčastnil prezident SZB, 
ktorý odovzdával diplomy pri vyhlasovaní výsledkov v sobotu  aj v nedeľu. Zúčastnila sa regionálna televízia, 
ako aj miestni sponzori. Tradične vo Vyhniach dobrá účasť sprievodných tímov pretekárov. Diplomy na nedeľu 
boli vyrobené podľa smerníc, čiže boli na nich uvedené preteky  s hromadným štartom. 
  

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
Preteky boli organizované na veľmi dobrej úrovni v príjemnej a priateľskej atmosfére. Veľmi dobrý dojem robila 
prestavaná strelnica a celkové technicko-organizačné zabezpečenie pretekov v súlade s pravidlami biatlonu. 
 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
1. Dôsledne postihovať v zmysle smerníc zmeny v prihláškach pri prezentácii 

Z :  TD, funkcionári usporiadateľa 
2. Kontrolovať predložené návrhy propozícií, či sú v súlade so Smernicami  

Z :  predseda ŠTK 
3. Zvážiť úpravu pravidiel biatlonu čl. 2.3.2 zloženie Súťažnej poroty  nasledovne : 

a/ technický delegát – predseda 
b/ riaditeľ pretekov alebo hlavný rozhodca 
c/ technický delegát II alebo jeden z delegovaných rozhodcov  
d/ 2 zástupcovia klubov 
Cieľ – posilniť odbornosť a dôsledné dodržiavanie pravidiel – zástupcovia klubov sú benevolentnejší  
Z: ŠTK 

4. Zvážiť určenie rozhodcu na strelnici zodpovedného za pozorovanie ukladania a vyberania zbraní, meranie 
zdržného času v prípade chyby  a manipulácie so zbraňou. 
Z : TD + hlavný rozhodca  

 
 
Dátum: 30.8.2012                                                                                Podpis: Olina Hanesová 



 

  


