SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia :Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone- RP a PsHŠ- všetky kategórie
Dátum a miesto konania:08.- 09. 09. 2012
Usporiadateľ - názov KB: KB Predajná a ŽP Šport Podbrezová
Technický delegát : Jozef Hirschman
Technický delegát 2: Imrich Šarišský
Delegovaní rozhodcovia: P. Blahušiak , D. Blahušiaková , A. Hasara
1.

PROPOZÍCIE . Propozície boli schválené 24.08.2012 a zverejnené na stránke SZB , či boli aj nejaké rozposielané som
nezisťoval .Myslím si ,že je načase opraviť znenie pravidiel v bode 2.5.o rozosielaní propozícií všetkým klubom SZB. Propozície
sú na stránke SZB a keď si ich vedia stiahnuť aj Maďari tak našim klubom by to nemal byť problém.

2.

PREZENTÁCIA. Prezentácia prebiehala na strelnici Šimáň ,podľa propozícií, bez problémov a až na pár výnimiek, väčšina
využila možnosť ,deň pred pretekom opraviť prihlášku.

3.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Štart a cieľ . Priestory štartu a cieľa jasne označené, časy sa merali elektronicky súčasne aj ručne pre prípad výpadku
elektrickej energie.
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) boli riadne označené, mali trávnatý povrch,
len jeden úsek trate bol kamenistý, ale bezpečný , farebné označenie vyhovujúce, na trati pracovali tri dvojice kontrol, ktoré
sa na môj podnet podľa potreby presúvali.
c) Strelnica : strelnica zabezpečená a vybavená v zmysle pravidiel . 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. Pretekalo sa na 20 streleckých stavoch
pre dospelých a 19 pre žiakov.
- Problémy boli s technickou kvalitou streleckých stavov. Technické problémy s pružinou ktorá praskla a v pretekoch
s hromadným štartom boli problémy pri prestavovaní z ležky na stojku a naopak. Tu ako sa zistilo bola chyba
v nedostatočnej hrúbke lanka.
d) Trestné kolo bolo umiestnené 60m za strelnicou, malo dve nezávislé kontroly dostatočne obsadené.
e) Výpočtové stredisko bolo umiestnené na strelnici , ich práca prebiehala bez problémov.

4.

ŠTARTOVNÉ LISTINY .Boli vyhotovené správne a včas.

5.

VÝSLEDKY .Rýchlosť spracovania a vyhodnocovania výsledkov bola na primeranej úrovni, čas meraný elektronicky, so zálohou
ručného merania, streľba zadávaná ručne, výsledky načas, po schválení Súťažnou porotou bez nedostatkov,

6.

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
súťažná porota pracovala v zložení: TD – J. Hirschman, riaditeľ pretekov – Marian Kazár, členovia – Gustáv Majdiš, Igor
Luptovský, Eduard Kostelník. Riešila problém s nefunkčným mal. terčom , diskvalifikácie za ponechaný náboj v zásobníku ako aj
zakladanie zásobníka mimo streleckého stanovišťa. Riešila aj protest , ktorý podal KB BŠK Prešov , proti zdržnému času. Tento
protest bol zamietnutý a o rozhodnutí som ústne informoval protestujúci klub,čo nebolo dvakrát príjemné. Vklad bol na podnet
usporiadateľa vrátený.
Rozhodnutia súťažnej poroty
08.09.2012 Žiaci
Š t. č.50 časové vyrovnanie na strelnici – 10. Sek, podľa 8.9. nemal voľný stav
Št.č. 14 , 16, 37, 49, 52, 66, 68, 96 – prirážka 1 min. za neodbehnuté TK
Š t . č . 102 – prirážka 1 min . za nesprávne vyberanie zbrane zo stojana , - strčil vedľajšiu zbraň
Š t . č. 52 - prirážka 2 min . za dve nevystrelené náboje
Š t .č . 15 a 40 – diskvalifikácia za porušenie bez. Predpisov. Č.15 –náboj v zásobníku a č.40 vkladanie zásobníka mimo strel.
stanovišťa.
Dorast a dospelíŠ t . č. 77 – časové vyrovnanie na strelnici - 35,2 sek. Chyba terča , prasknutá pružina.
09. 09. 2012 – ŽiaciŠ t. č. 24 a 61 – časové vyrovnanie na strelnici – 6 sek., jednou ranou spadli dva terče a čas kým rozhodca natiahol terč.

Š t. č. 8 , 14, 15, 20 , 54 – prirážka 1 min. Neodbehnuté TK
Dorast a dospelýŠ t. č. 28 – časové vyrovnanie na strelnici – 57,6 sek. Terč ostal zaseknutý a až po tretej rane spadlo závažie.
Š t. č . 10 ,22 , 27,63 , 67, - prirážka za neodbehnuté TK
Š t . č. 62 – prirážka 2 min. za nevystrelený náboj.
Š t . č. 65 - diskvalifikácia za vybočenie z trate.
- ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV z 27 zúčastnených klubov biatlonu sa porady zúčastnilo 18 KB (Breza,KB
Harmanec, KB Čadca- Skalité, KB Levice, KB Div. Nová Ves, CC Levoča, Fan klub BB, BŠK Prešov, Predajná, Fox team
Prešov ,MŠK L. Hrádok, Osrblie, Prešov, Revúca, ŠK Meteor DK, Vyhne, KB VŠC L. Mikuláš, ŽP Šport Podb), porady sa
nezúčastnilo 9 KB ( FTVŠ UK BA, Levice, MŠK Brezno, Panoráma- Hun. , TU Zvolen, Čierny Balog, Markušovce,
Medzilaborce VŠC DU BB UMB BB)
7.

MIMORIADNE UDALOSTI : Pretekár Marek Baloga si vyvrtol členok a po ošetrení lekárom pretekov bol odvezený na kontrolu
do nemocnice.

8.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez
problémov
Predseda organizačného výboru: Peter Kazár, predseda KB Predajná
Riaditeľ pretekov: Marian Kazár- rozhodca IBU
Hlavný rozhodca: Ondrej Kostolániy- rozhodca IBU
Tajomník: Ing. Weiss Michal
Ekonómka pretekov: Štricová Klementína
Veliteľ strelnice: Ján Piliar- rozhodca III. triedy
Veliteľ tratí: Marek Piliar- rozhodca I. triedy
Zástupca SZB: JUDr. Ján Hyža - prezident SZB

9.

ROZHODCOVIA :Počet rozhodcov dostatočný , označení neboli , ani usporiadateľom a na malé výnimky ani preukazmi.
Delegovaní rozhodcovia sa nedostavili z dôvodu nesúhlasu zo spôsobom náhrady cestovného.(mne to takto oznámil hlavný
rozhodca.)

10. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA- Hygienické zariadenia bezo zmeny, pri
takom tempe rozvoja areálu strelnice by bolo načase aj to WC zkultúrniť. Občerstvenie formou bufetu, v nedeľu sa podával aj
guláš.
11. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE- lekár a auto usporiadateľa.
12. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ :Preteky po celú dobu moderoval Marian Kazár , účasť médií som nezaregistroval. Hostia ani
sponzori neboli oznamovaní, (aspoň ja som to nepostrehol ),reklama bola rozmiestnená v priestore štartu a v areáli strelnice,
ceny víťazom odovzdával prezident SZB a členovia Prezídia SZB.
13. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV: Nebyť problémov s terčami tak preteky prebiehali v celku bez väčších problémov.
Počasie bolo príjemné , areál je dobre upravovaný a aj diváci mali dobré športové zážitky. Preteky mali plynulý priebeh,
nevyskytli sa žiadne vážne nedostatky, ktoré by mohli ohroziť regulárnosť podujatia, chcem vyzdvihnúť prácu organizátora a
rozhodcov, ktorí svoje úlohy plnili spoľahlivo , organizovanie podujatí SZB odporúčam aj v budúcnosti , ale ako som už neraz
prezentoval svoj názor ,Majstri republiky by mali byť viac zvýraznení, (zvučka , fanfáry, miesto vyhlasovania ,média a pod. )
14. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD :
opraviť znenie pravidiel v bode 2.5.o rozosielaní propozícií všetkým klubom SZB.
upraviť priestor pre vzduchovkové terče- nie je vodorovný a tak sa stalo , že naraz zaklopilo dva terčíky
Vymeniť nevhodné ocelové lanká v malokal. terčoch.
Podľa smernice č. 1/2012 ,požiadať prezidenta SZB o výnimku pre TD , delegovaných rozhodcov a rozhodcov
ktorých si pozve organizátor súťaží pod záštitou SZB. V tom prípade sa preplácanie cestovných náhrad riadi
Zákonom o cestovných náhradách č. 283/2002.Pretože táto smernica platí pre funkcionárov jednotlivých komisií.
15. Štatistika :
08.09.2012
- Dorast a dospelí
Prihlásení
-78
Štartujúci
-76

Žiaci
Prihlásení
-114
Štartujúci
-108
09.09.2012
- Dorast a dospelí
Prihlásení
-75
Štartujúci
-71
- Žiaci
Prihlásení
-114
Štartujúci
-106
-

Dátum:

21.09.2012

Podpis: Jozef Hirschman

