
Vyhodnotenie letnej sezóny 2014 
 

a) Vyhodnotenie správ TD predložila O. Hanesová, ktorá v závere konštatovala: 
Podujatia SZB v letnej sezóne 2014 boli organizované na dobrej organizačnej, technickej aj 
spoločenskej úrovni, aj napriek tomu, že organizátorom vo Vyhniach a v Revúcej skomplikovalo 
realizáciu podujatí počasie. Problémy so štartovnými listinami boli v Predajnej, pretože časomiera 
nedostala prihlášky niekoľkých klubov napriek tomu, že tieto dostali potvrdenie o prijatí prihlášky. V 
rozpore s pravidlami boli vyhotovené štartovné listiny pretekov s hromadným štartom v Predajnej. V 
Predajnej došlo aj k protestom voči výsledkom, kde boli zle uvedené trestné kolá, po prešetrení došlo 
k náprave. 
V súťažnej porote sa medzi zástupcami klubov objavujú pravidelne tí istí ľudia: Marek Matiaško a 
Ľuboš Čaja boli členmi SP na všetkých štyroch podujatiach. Súťažná porota vo Vyhniach bola zvolená v 
rozpore s pravidlami, keď dvaja členovia (I. Luptovský a J. Filip) boli z jedného klubu. 
Účasť na poradách nadpolovičná, nie však uspokojivá. 
Celková spokojnosť s prácou rozhodcov, v Predajnej konštatovaný nedostatočný počet rozhodcov. 
Na všetkých podujatiach bol ospravedlnený minimálne jeden delegovaný rozhodca. Činnosť hlavných 
funkcionárov a organizačných výborov hodnotená dobre. 
Návrhy a odporúčania TD sa týkajú predovšetkým miest konania v záujme vylepšenia podmienok 
podujatí. TD Jana Šimočková kladie dôraz na neustále pripomínanie pravidiel pretekárom, ako aj 
potrebu zdôrazňovať rozhodcom, že musia byť maximálne sústredení, hlavne na strelnici, aby 
nedochádzalo k poškodeniu pretekárov vinou nepozornosti  rozhodcu. TD Jozef Matiaško navrhuje 
prepracovanie správy TD, žiaľ bez konkrétneho návrhu. Všetci technickí delegáti, menovaní ŠTK na 
podujatia letnej sezóny 2014, vypracovali a doručili správu TD včas. Zodpovedne k tejto povinnosti 
pristúpili hlavne Jana Šimočková, Ondrej Kosztolányi a Jozef Hirschman, ktorých správy sú obsiahle a 
dávajú komplexný obraz podujatia. Všetkým delegovaným funkcionárom SZB patrí za ich prácu a 
prístup k plneniu povinnosti poďakovanie. 

b) O. Kosztolányi okomentoval rebríčky za letnú sezónu 2014, pričom konštatoval, že podujatí SZB sa 
zúčastnilo 25 klubov, 244 pretekárov, z ktorých 212 získalo VT, z toho M - 20, I.VT - 102, II.VT - 56 a 
III.VT - 34 pretekárov. 

c) tituly - nie sú žiadne návrhy 
d) odporúčania: 

- na ďalšom zasadnutí ŠTK sa venovať noseniu zbraní v lete, v súčasnosti je nosenie zbraní 
nebezpečné 
Úloha 20/2014 
Sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom. 

 zodpovedný: M. Baka    termín: po jesennom, resp. jarnom zasadnutí ŠTK 
- zabezpečiť 2 kamery na strelnicu  
- prehodnotiť účasť na M SR, zvážiť návrat k pôvodnému systému, súčasný stav pôsobí hlavne na 

žiacke kategórie demotivujúco 
- predlžiť zmluvu s časomeračskou firmou Sajmon s.r.o. do ďalšieho obdobia 

 
 

ŠTK schvaľuje vyhodnotenie letnej sezóny 2014. 
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