ŠTATÚT
Športovo-technickej komisie Slovenského zväzu biatlonu
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Štatút Športovo-technická komisia (ďalej len ŠTK) Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len
SZB) upravuje poslanie a základné úlohy, zloženie, zvolávanie a spôsob rokovaní,
prijímanie a vedenie dokumentácie komisie.
2. ŠTK SZB plní úlohy v pôsobnosti Slovenského zväzu biatlonu v oblasti športovotechnickej na základe úloh stanovených Stanovami SZB, VZ SZB, Prezídiom SZB,
prezidenta SZB, viceprezidenta SZB pre ŠŠR.
3. Vo svojej činnosti ŠTK spolupracuje najmä s odbornými komisiami SZB a sekretariátom
SZB.
4. ŠTK SZB je zriadená na základe platných Stanov SZB čl. 10.4.
5. ŠTK má spravidla 6 – 8 členov.
Článok II.
Zodpovednosť ŠTK SZB
1. ŠTK SZB riadi viceprezident SZB pre TZ.
2. Pri svojej činnosti sa ŠTK SZB riadi zákonom 440/2015 z. z („Zákon o športe“),
Stanovami SZB, Organizačným poriadkom SZB, zápismi prezídia SZB a štatútom
ŠTK SZB.
3. ŠTK SZB spracováva na zasadnutie Prezídia SZB jeden krát ročne písomnú správu
o svojej činnosti.
4. ŠTK vytvára, na základe odporúčania rozhodcovskej subkomisie Aktív technických
delegátov SZB. Do Aktívu sú zaraďovaní rozhodcovia s kvalifikáciou medzinárodného
rozhodcu IBU a s najvyššou rozhodcovskou kvalifikáciou SZB, ktoré musia byť
podložené skúsenosťami a praxou.
5. ŠTK sa schádza 2 až 4-krát ročne podľa potreby.
6. Unesenia ŠTK sú záväzné pre jej členov, sekretariát SZB a po schválení Prezídiom SZB aj
pre členskú základňu SZB v oblastiach ich pôsobnosti.
Článok III.
Úlohy ŠTK SZB

1. V spolupráci s ostatnými odbornými komisiami spracováva návrhy športového kalendára
a smerníc pre súťaže v biatlone a letnom biatlone na jednotlivé sezóny.
2. Schvaľuje propozície súťaží organizovaných
organizovaných inými organizáciami.

SZB,

resp.

biatlonových

súťaží

3. Na medzinárodné, republikové, postupové a majstrovské súťaže deleguje technického
delegáta, resp. druhého technického delegáta a rozhodcov.
4. Vyhodnocuje technickú, organizačnú a funkcionársku úroveň podujatí pohára SZB,
majstrovstiev SR a ostatných oficiálnych podujatí SZB.
5. Spracováva smernice a ostatné dokumenty pre technických delegátov a rozhodcov.
6. Spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel biatlonu, predkladá ich na
pripomienkovanie ostatným odborným komisiám SZB a na schvaľovanie P-SZB.
7. V spolupráci s TMK určuje bodovací systém súťaží.
8. Podieľa sa na schvaľovaní stálych tratí a strelníc.
9. Zabezpečuje spracovanie zoznamu držiteľov VT, rozhoduje o prestupoch a hosťovaní
športovcov v zmysle platných smerníc.
10. Zostavuje aktív TD a zabezpečuje jeho doškoľovanie.
11. Zabezpečuje školenia a periodické preškolenia rozhodcov I., II. a III. kvalifikačného
stupňa.
12. Zabezpečuje lektorskú činnosť na školeniach a seminároch.
13. Spracováva svoje základné dokumenty ako sú Smernice pre rozhodcov, Povinnosti
Technických delegátov SZB, Prestupový poriadok a pod..
14. Odoberá licencie rozhodcom na základe disciplinárnych rozhodnutí.
15. Spolupracuje so sekretariátom pri zostavovaní súpisiek pretekárov na jednotlivé sezóny
16. Spolupracuje so sekretariátom pri zverejňovaní záverov ŠTK, vrátane Smerníc, zoznamu
rozhodcov, športových kalendárov a pod.
17. Eviduje výkonnosť športovcov na domácich a zahraničných podujatiach, zostavuje
a schvaľuje rebríčky Slovenského pohára a po každej sezóne ich zverejňuje.
18. Predkladá návrhy na udelenie odznakov za športovú výkonnosť.
19. Zabezpečuje včasnú informáciu o zmenách a doplnkoch pravidiel biatlonu.
20. Vypracováva návrh kandidátov na získanie licencie medzinárodného rozhodcu IBU.
21. Vypracováva návrh na zaradenie do Aktívu TD IBU a do orgánov IBU.
22. Schvaľuje používanie pomôcok pre rozhodcovskú činnosť, zásady odievania, funkčného
a kvalifikačného označenia rozhodcov pri súťažiach.
23. Navrhuje udelenie vyznamenaní a ocenení zaslúžilým rozhodcom.
24. V spolupráci so sekretariátom zabezpečuje evidenciu medzinárodných rozhodcov, aktívu
technických delegátov a rozhodcov I., II., III. kvalifikačnej triedy

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. ŠTK sa pri svojej činnosti riadi Stanovami SZB, uzneseniami VZ SZB a P-SZB a platným
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Štatút Športovo-technickej komisie SZB bol schválený na zasadnutí prezídia SZB .........
decembra 2016.
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