VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV – LETO 2011
ŠTK na svojom zasadnutí 7. mája 2011 delegovala technických delegátov a rozhodcov na súťaže
Viessmann pohára v letnom biatlone 2011. Z doručených správ technických delegátov predkladám
vyhodnotenie.
I. kolo Králiky, 11.‐12.06.2011
Technický delegát:
Technický delegát 2:
Náhradný TD 2:
Delegovaní rozhodcovia:

Mgr. Tomáš Fusko, TD IBU
Božena Paugschová, rozhodca III. triedy
ospravedlnená
Igor Luptovský, rozhodca IBU
Juraj Žambor, rozhodca III. triedy
neospravedlnený
Božena Žamborová, rozhodca III. triedy
neospravedlnená
Miroslav Sedláček, rozhodca IBU
T. Fusko správu TD spracoval v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B.
1. PROPOZÍCIE ‐ obsah propozícií zodpovedal pravidlám ‐ chybný názov „disciplíny“ pre Druhy
pretekov.
2. PREZENTÁCIA ‐ KB prihlásené po termíne ‐ Fan klub B.B., Breza, Revúca, Markušovce, Široké,
Fox Team Prešov, BŠK Prešov, v súpiske SZB LB‐2011 chýbal Šajgal Andrej 000530 Fan klub BB,
Lehotská mala chybne napísané meno, oneskorená prihláška ‐ pri prezentácii prihlásené
Točeková Vladimíra 845910 ŽP Šport Podbrezová a Lehotská Eva 836228 Predajná
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ ‐ podľa pravidiel.
b) Trate ‐ podľa pravidiel, doporučujem pre prehľadnosť označiť základný okruh jednou
farbou a prepojenia (odbočky) označiť farebnými šípkami.
c) Strelnica ‐ strelnica čiastočne podľa pravidiel (len 14 streleckých stanovíšť), jeden
malokalibrový kovový terč pri vytrvalostných pretekoch sa pokazil, kovové stojany na
zbrane nespĺňajúce požiadavky pravidiel, strelecká rampa s množstvom nerovností.
d) Trestné kolo ‐ podľa pravidiel.
e) Výpočtové stredisko ‐ časomeračská firma zabezpečená SZB disponuje chybným
softvérom (čas meria na stotiny a potom ho zobrazuje zaokrúhlene na desatiny, súčet
bežecký čas a prirážky sú chybne vyrátane vo výslednom čase).
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ podľa pravidiel, potreba definovať umiestnenie logo časomeračskej
firmy
5. VÝSLEDKY ‐ rýchlosť spracovania a vyhodnocovania výsledkov bola na primeranej úrovni, čas
meraný elektronicky, so zálohou ručného merania, streľba zadávaná ručne, výsledky načas.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ všetci členovia boli prítomní na stretnutiach a pracovali zodpovedne. Št.
č. 26 Skačan Filip KB Osrblie, dôrazné napomenutie pred členmi Súťažnej poroty
v prítomnosti trénerov KB Osrblie, za hrubé vkladanie (hodenie) zbrane do stojana
7. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady) ‐ z 25 zúčastnených klubov biatlonu sa porady zúčastnilo
13 KB, porady sa nezúčastnilo 12 KB (Fan klub BB, Fox team Prešov, FTVŠ UK BA, J. Kostoľany,
Levice, Lúčnica, MŠK Brezno, Predajná, SKP Skalité, Široké, TU Zvolen, UMB BB).
8. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli.
9. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ pracovali zodpovedne v zložení, ako boli uvedení v propozíciách.
10. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia) ‐ postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov podľa funkcií, bez problémov
Mgr. Tomáš Fusko, TD IBU
- technický delegát:
- technický delegát 2:
Božena Paugschová, rozhodca III. triedy (ospravedlnená)
- náhradný TD 2:
Igor Luptovský, rozhodca IBU
- delegovaní rozhodcovia: Juraj Žambor, rozhodca III. triedy
(neospravedlnený)
Božena Žamborová, rozhodca III. triedy (neospravedlnená)

Miroslav Sedláček, rozhodca IBU
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ bez
nedostatkov.
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ v súlade s pravidlami.
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ primeraná. Výsledky boli vyhlásené vo štvrtok. Médiá ‐ STV,
Markíza, regionálna televízia a aj zástupcovia tlače.
14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ vynikajúca priateľská atmosféra, ceny víťazom
odovzdávala primátorka mesta Revúca Eva Cireňová, organizovanie podujatí SZB odporúčam
aj v budúcnosti.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- stále sa opakujúci nedostatok (zbrane nie sú očistené od predchádzajúcich značení)
- schvaľovať len také propozície, ktoré sú aj formálne v zmysle čl. 2.5 pravidiel
- nepoužívať názov „disciplíny“ pre Druhy pretekov
- riešiť problém oneskorených prihlášok, hlavne prihlasovanie pri prezentácii (dopisovanie
do štartovej listiny)
- pre LB značenie tratí doporučujem označiť len základný okruh (obyčajne najdlhší okruh)
jednou farbou a prepojenia (odbočky) označiť farebnými šípkami
- kovové stojany na zbrane nespĺňajúce požiadavky pravidiel
- časomeračská firma SAJMON disponuje chybným softvérom (čas meria na stotiny a
potom ho zobrazuje zaokrúhlene na desatiny, súčet bežecký čas a prirážky sú chybne
vyrátané vo výslednom čase a preto ho firma manuálne opravuje)
- definovať v zmluve s časomeračskou firmou SAJMON umiestnenie loga firmy
II. kolo Predajná, 25.‐26.jún 2011
Technický delegát :
O. Kosztolányi
ospravedlnený
Náhradný TD:
Miro Mesík
Technický delegát 2:
J. Leitner ml.
ospravedlnený
Delegovaní rozhodcovia:
M. Bardejovský
neospravedlnený
R. Antmann
neospravedlnený
P. Olbrychtovič
Správa M. Mesíka doručená neskoro 13.9.2011. V správe chýbajú body 7. (ÚČASŤ NA PORADÁCH
VEDÚCICH VÝPRAV) a 10. (ROZHODCOVIA), obsahovo spĺňala požiadavky Pravidiel biatlonu SZB.
1. PROPOZÍCIE ‐ obsah propozícií zodpovedal pravidlám a smerniciam vydaným pre sezónu.
Propozície som si musel vytlačiť z web stránky SZB.
2. PREZENTÁCIA ‐ v mieste pretekov v časti bunky. TD sa losovania a prezentácie nezúčastnil.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ ‐ podľa pravidiel.
b) Trate ‐ podľa pravidiel.
c) Strelnica ‐ 28 streleckých stanovíšť. Stav č.10 nefungoval.
d) Trestné kolo ‐ umiestnené za strelnicou na lúke.
e) Výpočtové stredisko ‐ umiestnené v priestore štartu a cieľa.
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ do štartovnej listiny boli zaradení aj pretekári z Medzilaboriec p. Macko
a p. Bochim, ktorí neboli na súpiske SZB. TD prevzal od zástupcu klubu prihlášky a peniaze za
členské známky.
5. VÝSLEDKY ‐ podľa pravidiel.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ bola schválená na porade vedúcich 25.6.2011. Zloženie SP: TD Mesík
Miroslav, RP Kazár Marián, člen Majdiš Gustáv KB Meteor D.Kubín, člen Molčan Jozef KB
Osrblie, člen Mundil Ladislav Fanklub BB.
TD v správe neuvádza prirážky, napomenutia a diskvalifikácie.
7. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet
klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady) ‐ chýba v správe, počet KB na porade TD udáva
v prílohy.

8. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli.
9. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ v tomto bode TD chybne hodnotí rozhodcov z bodu 10..
10. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia) ‐ chýbal II. TD p. Leitner Jura ml. a veliteľ strelnice, ktorého nahradil pred
pretekom p. Kolhánek. Z delegovaných rozhodcov prišiel len p. Olbrychtovič. Ostatní o tom,
že sú delegovaní nevedeli.
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ v priestore
areálu bolo zabezpečené dve prenosné toalety.
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ zdravotník s autom organizátora.
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ primeraná.
14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ technické zabezpečenie podľa možností organizátora.
V prvý deň preteku sa pracovalo s nedostatočným množstvom rozhodcov na jednotlivých
postoch a stanovištiach.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- Malokalibrové terče, ktoré boli použité na pretekoch v Predajnej potrebujú nutne
generálnu údržbu. Terče nezodpovedajú pravidlám. Je potrebné opraviť spružiny,
dorazy, vedenia, zarážky, kalibrovať zámerné kruhy a terče očistiť od prebytočnej farby.
- Niečo podobné je potrebné urobiť aj na vzduchovkových terčoch.
III. kolo Osrblie, 16.‐17.07.2011
Preteky sa konali spolu s 2 kolom IBU Cross Cup
Technický delegát:
Jozef Hirschman , rozhodca IBU
Technický delegát 2:
Nebol delegovaný
Delegovaní rozhodcovia:
Igor Luptovský, rozhodca IBU
Ondrej Kostolányi, rozhodca IBU
Klementína Štricová, rozhodca IBU
J. Hirschman správu TD spracoval v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B.
1. PROPOZÍCIE ‐ obsah propozícií zodpovedal pravidlám, bol však chybný názov „disciplíny“ pre
Druhy pretekov.
2. PREZENTÁCIA ‐ KB prihlásené po termíne ‐ Čierny Balog.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV ‐ bez nedostatkov.
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ bez nedostatkov.
5. VÝSLEDKY ‐ bez nedostatkov.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ bez nedostatkov.
7. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady) ‐ z 19 zúčastnených klubov biatlonu sa porady zúčastnilo
13 KB, porady sa nezúčastnilo 6 KB (Prešov, FTVŠ UK BA, , MŠK Brezno, Meteor DK, L. Hrádok ).
8. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli.
9. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ tak ako boli uvedení v propozíciách.
10. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia) ‐ postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov podľa funkcií, bez problémov
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ bez
nedostatkov.
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ v súlade s pravidlami.
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ preteky sa konali v rámci druhého kola IBU Cross Cup, z tohto
dôvodu bola aj účasť divákov a médií na inej úrovni ako keď sa koná len samotný Viessmann
Pohár.
14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ organizovanie podujatí SZB odporúčam aj v budúcnosti.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- nepoužívať názov „disciplíny“ pre Druhy pretekov

-

usporiadanie pretekov spolu a IBU Cross Cup bol dobrý nápad nakoľko účasť na týchto
pretekoch bola veľmi malá

IV. kolo Vyhne, 27.8.2011
Majstrovstvá SR Vyhne, 28.8.2011
Technický delegát:
Imrich ŠARIŠSKÝ
Technický delegát 2:
N. Šovčíková
účasť TD neuvádza
Delegovaní rozhodcovia:
A. Hasara
účasť TD neuvádza
účasť TD neuvádza
M. Oberhauser
M. Oberhauserová
účasť TD neuvádza
I. ŠARIŠSKÝ správu TD nespracoval v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B. V správe
chýbajú body 7. (ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV) a 10. (ROZHODCOVIA), obsahovo
spĺňala požiadavky Pravidiel biatlonu SZB. TD použiva nesprávnu terminológiu (napr. malorážková
strelnica)
1. PROPOZÍCIE ‐ obsah propozícií zodpovedal pravidlám.
2. PREZENTÁCIA ‐ neskorá prezentácia KB Breza, odôvodnili to tým že, majú iba žiacke kategórie,
dochádzali veľa kilometrov a preto KB Breza nevyhovoval čas prezentácie . upozornení aby si
v budúcnosti zabezpečili niekoho na prezentáciu.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV ‐ bez nedostatkov, zmena vzduchovkovej strelnice oproti
minulosti, umiestnená na malokalibrovej strelnici ( prínos pre usporiadateľa, rozhodcov
a pretekárov žiackych kategórii).
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ podľa platných pravidiel.
5. VÝSLEDKY ‐ podľa platných pravidiel.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ TD neuvádza menný zoznam členov poroty.
7. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady) ‐ TD v bode 2. uvádza, že na porade vedúcich bolo 24 z
13 klubov.
8. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli
9. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ pracovali zodpovedne. (chýba informácia, či boli tak ako v
propozíciách)
10. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia) ‐ v správe chýba tento bod.
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ bez
nedostatkov.
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ zdravotník bol zabezpečení organizátorom.
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ TD neuvádza.
14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ veľmi dobrá športová a spoločenská úroveň.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- žiadne
Majstrovstvá SR Vyhne, 10.‐11.09.2011
Technický delegát:
Jozef Hirschman, rozhodca IBU
Technický delegát 2:
Miroslav Mesík, rozhodca III.tr.
Delegovaní rozhodcovia:
Peter Mešťan (ospravedlnený)
Anna Mešťanová, rozhodca III. tr.
(ospravedlnený)
Jozef Málik, rozhodca III. tr.
(ospravedlnený)
J. Hirschman správu TD spracoval v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B.
1. PROPOZÍCIE ‐ obsah propozícií zodpovedal pravidlám.
2. PREZENTÁCIA ‐ bez nedostatkov.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

a) Štart a cieľ ‐ podľa pravidiel.
b) Trate ‐ podľa pravidiel, tabula 100m cieľ a na strelnica chýbala.
c) Strelnica ‐ 20 streleckých stavov, opačne situovaná. Terče ktoré poskytuje SZB
potrebujú opravu.
d) Výpočtové stredisko ‐ pracovalo spoľahlivo.
ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ bez nedostatkov.
VÝSLEDKY bez nedostatkov.
SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ bez nedostatkov.
ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet
klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady) ‐ z 18 sa porady zúčastnilo 13 KB, porady sa
nezúčastnilo 5 zástupcov KB ( KB Lúčnica KB J. Kostolany , KB Č. Balog , MŠK Brezno, KB Levice)
MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli.
HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ chýba informácia, či boli tak ako v propozíciách.
ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia) ‐ postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov podľa funkcií, bez problémov
UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ bez
nedostatkov.
ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ v súlade s pravidlami, označený zdravotník na strelnici.
SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ preteky sa konali za pekného počasia, značná účasť divákov,
v sobotu bola televízia.
CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ preteky mali plynulý priebeh, odporúčam aj v
budúcnosti, pretože organizačný výbor ale aj členovia KB organizujú preteky na vysokej
úrovni.
NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- terče ktoré poskytuje SZB potrebujú opravu, zabezpečiť opravu terčov

Návrhy a odporúčania ŠTK z 01.10.2011:
- oneskorené prihlášky musia evidovať TD
- delegovaní rozhodcovia nemajú informácie ‐ KB ich nepozívajú
- oneskorená prezentácia KB Breza, boli upozornení aby si v budúcnosti zabezpečili niekoho na
prezentáciu
- stále sa opakujúci nedostatok (zbrane nie sú očistené od predchádzajúcich značení)
- schvaľovať len také propozície, ktoré sú aj formálne v zmysle čl. 2.5 pravidiel
- nepoužívať názov „disciplíny“ pre Druhy pretekov
- riešiť problém oneskorených prihlášok, hlavne prihlasovanie pri prezentácii (dopisovanie ŠL)
- do štartovnej listiny boli zaradení pretekári, ktorí neboli na súpiske SZB
- pre LB značenie tratí doporučujem označiť len základný okruh (obyčajne najdlhší okruh)
jednou farbou a prepojenia (odbočky) označiť farebnými šípkami
- kovové stojany na zbrane v Revúcej nespĺňajúce požiadavky pravidiel
- časomeračská firma SAJMON disponuje chybným softvérom (čas meria na stotiny a potom ho
zobrazuje zaokrúhlene na desatiny, súčet bežecký čas a prirážky sú chybne vyrátané vo
výslednom čase a preto ho firma manuálne opravuje)
- definovať v zmluve s časomeračskou firmou SAJMON umiestnenie loga firmy
- malokalibrové terče, ktoré boli použité na pretekoch v Predajnej potrebujú nutne generálnu
údržbu. Terče nezodpovedajú pravidlám. Je potrebné opraviť pružiny, dorazy, vedenia,
zarážky, kalibrovať zámerné kruhy a terče očistiť od prebytočnej farby.
- niečo podobné je potrebné urobiť aj na vzduchovkových terčoch
Spracoval: Mgr. Tomáš FUSKO
Dňa: 1. októbra 2011

