VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV – LETO 2010











I.kolo žiaci Králiky, 29.‐30.5.2010
TD I: M. Mesík
TD II: J. Michalisková
Del. rozhodcovia: P. Blahušiak, D. Blahušiaková, M. Sedláček
I.kolo, D+D a II.kolo žiaci, Vyhne,19.‐20.6.2010
TD I: J. Hirschman
TD II: B. Paugschová
Del. rozhodcovia: M. Mesík, T. Fusko, I. Šarišský
II.kolo D+D, III. kolo žiaci, Predajná, 3.‐ 4.7.2010
TD I: Imrich ŠARIŠSKÝ (J. Šimočková ‐ ospravedlnená)
TD II: J. Matiaško
Del. rozhodcovia: B. Polašeková, N. Šovčíková, S. Kosztolányiová
III.kolo D+D, Osrblie, 6.‐ 8.8.2010
TD I: P. Mešťan
TD II: O.Hanesová
Del. rozhodcovia: O. Kosztolányi , A. Mešťanová, J. Málik
Majstrovstvá SR, Revúca, 11.‐12.9.2010
TD I: I. Šarišský (T. Fusko ‐ ospravedlnený)
TD II: I. Šarišský
Del. rozhodcovia: P. Olbrychtovič, J. Leitner ml, M. Leitner
Majstrovstvá SR. kol.lyže, Osrblie 21.‐22 .8.2010 – nekonali sa
TD I: J. Hirschan
TD II: M. Kazár
Del. rozhodcovia: K. Štricová, J. Kubaško, J. Mráz

I. kolo Viessmann pohára – žiaci
29.‐30.05.2010, Králiky
Technický delegát: M. Mesík

Správa TD v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č.12B
1. PROPOZÍCIE ‐ obsah propozícií zodpovedal pravidlám a smerniciam vydaných pre letnú
sezónu.
2. PREZENTÁCIA ‐ štartovná listina bola spracovaná v piatok za účasti TD preteku ,zástupcu
organizátora a zástupcu novej časomeračskej skupiny p. Štanclom.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a/ Štart a cieľ ‐ podľa pravidiel, meranie času elektronicky, podporené ručným meraním v
cieli. Informácie z ručného merania museli byť použité. Cieľový priestor nebol označený. Bola
použitá svetelná tabula s výsledkami, v ktorých neboli zahrnuté výsledky strelieb.
b/ Trate ‐ v niektorých úsekoch podmočené.
c/ Strelnica ‐ organizátor nedisponoval dostatočným počtom schválených papierových
nestrelových terčov. Prvý deň bola strelnica číslovaná z ľavej strany a druhý deň z pravej
podľa pravidiel, ale prvých 6 stavov bolo pripravených na streľbu stojmo. Stojany na zbrane
nemali predpísanú rozteč medzi zbraňami podľa pravidiel. Na vzduchovkovej strelnici nebol
vymedzený priestor pre tlakovanie zbraní v priestore trénerov.
d/ Trestné kolo ‐ označené smerovými tabuľami.
e/ Výpočtové stredisko ‐ časomeračskej firma nebola dostatočne pripravená na
podmienky, ktoré si vyžadujú preteky SZB (software nemal zápisy strelieb, VT, bodov a
titulnú stranu, medzi pracovníkmi časomeračskej skupiny vládla nervozita). Nestíhali zadávať
čísla v cieli. Nedostatky sa vyriešili pri kontrole poradia a časov z manuálneho zápisu v cieli.
Posledný pretekár v cieli 12:55,40
Skontrolované časy v cieli: 13:07

Prvé predbežné výsledky: 13:40 bez VT a bodov
Oficiálne výsledky: 15:30
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ vyjadrenie v bode výpočtové stredisko
5. VÝSLEDKY ‐ vyjadrenie v bode výpočtové stredisko
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ na porade 29.5.2009 o 10:45h sa zúčastnili 14 zástupcov KB
7. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli
8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ pracovali veľmi dobre
9.UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ v priestore
areálu bolo zabezpečené sociálne zariadenie.
10. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ zdravotná sestra s autom organizátora
11. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ dobré
12. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ príjemná a srdečná atmosféra. Technické zabezpečenie
podľa možností organizátora.
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- do organizácií pretekov zapojiť väčší počet členov klubu
- dopracovať stojany na zbrane a pripraviť ich podľa pravidiel
- s časomeračskou firmou spresniť rozsah prác, ktoré od nich zväz požaduje. TD nepozná
obsah zmluvy. Firma mala prečítané pravidlá. O našich požiadavkách nemali ani
predstavu. Dvaja pracovníci nezvládnu túto prácu.
- potešiteľná bola účasť trénerov na porade vedúcich a ich záujem o informácie ohľadom
váženia, značenia a manipuláciu so zbraňou na základe nových pravidiel
I. kolo Viessmann pohára ‐ D+D
II. kolo Viessmann pohára ‐ žiaci
19.‐20.06.2010, Vyhne
Technický delegát: I. Hirschman

Správa TD v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č.12B
1. PROPOZÍCIE ‐ spracovania v zmysle pravidiel
2. PREZENTÁCIA ‐ podľa prihlášok
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a/ Štart a cieľ ‐ podľa pravidiel, bez problémov
b/ Trate ‐ okruhy prehľadne vyznačené, a kvalitné
c/ Strelnica ‐ zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, až na to, že z bezpečnostných
dôvodov sú naopak
d/ Trestné kolo ‐ označené
e/ Výpočtové stredisko ‐ počas pretekov sa vyskytovali rôzne chybné výsledkov
časomeračskej firmy, ktoré sa počas pretekov odstraňovali (úvodná strana, bežecké časy ...)
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ bez problémov
5. VÝSLEDKY ‐ vyhodnocovanie bolo priebežné, predbežné a oficiálne
6. SÚŤAŽNÁ POROTA‐ bez väčších problémov
7. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli
8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ ako v propozíciách
9.UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ bolo po celý
čas zabezpečené občerstvenie, hygienické zariadenia boli v slabšom stave
10. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ zdravotná sestra s autom organizátora
11. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ dobré
12. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ príjemná atmosféra, organizátor pracoval zodpovedne,
musel som upozorniť pri vydávaní zbraní (vydávajú sa do púzdier)
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- poďakovanie organizátorovi

II. kolo Viessmann pohára ‐ D+D
III. kolo Viessmann pohára ‐ žiaci
03.‐ 04.07.2010, Predajná
Technický delegát: I. Šarišský

Správa TD nespĺňa požiadavky Pravidiel biatlonu SZB, príloha č.12B.
Správa neobsahuje body 1.‐12..
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- vyzdvihnúť prácu hlavného rozhodcu Ondreja Kostolányiho
- neúčasť klubov na porade vedúcich výprav (z 26 prihlásených bolo 14 KB)
- pri prezentácii dopisovanie a odhlasovanie pretekárov v štartovej listine
- neodhlásenie pretekárov na nasledujúci pretek s hromadným štartom (prihlásených 102
štartovalo 90 žiakov, prihlásených 102 štartovalo 75 D+D
- terče neprepínali medzi L a S (slabá údržba)
- pretekári si tlakovali vzduchovky sami (KB Osrblie)
- cez púzdro zbraní u niektorých pretekárov nebolo vidno záver zbrane
- v žiackych pretekoch nedostatok občerstvenia pri dobehnutí do cieľa
III. kolo Viessmann pohára ‐ D+D
06.‐ 08.08.2010, Osrblie
Technický delegát: P. Mešťan

Správa TD nebola doručená
Majstrovstvá SR ‐ všetky kategórie
11.‐12.09.2010, Revúca
Technický delegát: I. Šarišský

Správa TD nespĺňa požiadavky Pravidiel biatlonu SZB, príloha č.12B.
Správa neobsahuje body 1.‐12..
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- organizátor vyriešil odporúčanie ŠTK s príchodom na strelnicu
- hlavní funkcionári pracovali a svoje povinnosti si plnili veľmi dobre

Návrhy a odporúčania ŠTK:
budú spracované po zasadaní ŠTK dňa 02.10.2010
-

zapojiť väčší počet členov klubu do organizácie súťaži
prehodnotiť zmluvu s časomeračskou firmou
sprístupniť TD obsah zmluvy s časomeračskou firmou (iba obsah prác)
účasť klubov na poradách vedúcich výprav okrem pretekov v Osrblí sa zlepšila
dopisovanie a odhlasovanie pretekárov v štartovej listine pri prezentácii
tlakovanie vzduchových zbrani pretekármi je zakázané, organizátor musí vyznačiť priestor
pre tlakovanie
púzdra na zbrane s okienkom
zaviazať TD poslať správu do 5 dni predsedovi ŠTK E‐mailom
zvážiť spôsob včasného informovania členov aktívu TD SZB o aktuálnych nedostatkoch
zistených TD na súťaži

Spracoval: Mgr. Tomáš FUSKO
Dna: 30.09.2010

