VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
ŠTK na svojom zasadnutí 28.3.2015 delegovala technických delegátov a rozhodcov
na súťaže Viessmann pohára v letnom biatlone. V sezóne leto 2015 sa uskutočnili
všetky naplánované podujatia na tradičných miestach. Novinkou bolo I.kolo žiakov,
ktoré sa uskutočnilo v Prešove. Technickí delegáti z nich predložili správy, z ktorých
predkladáme ich pripomienky a návrhy .

I. kolo VIESSMANN pohára v letnom biatlone žiakov
Dátum a miesto konania: Prešov-Sigort, 6.-7.6.2015
Usporiadateľ :
KB Fox Team Prešov
Technický delegát
Tomáš Fusko, rozhodca IBU
Technický delegát 2
Jana Šimočková, rozhodkyňa IBU
Delegovaní rozhodcovia SZB : Michal Baka, rozhodca IB
Jozef Matiaško, rozhodca III. triedy
Božena Polašeková, rozhodkyňa III. triedy
Propozície a prezentácia : bez nedostatkov
Trate - bez nedostatkov, trať 1 km - červená mala nejednoznačný výklad (zo štartu sa bežala
200 m slučka po červenej, ale pri príchode na strelnicu už nie), trate členité, vedené na
lúkach a v lese, značenie vyhovujúce, nerovnosti jasne vyznačené
Strelnica - bez nedostatkov, podľa pravidiel, nebola umiestnená na stálej strelnici ale bola
vybudovaná na zelenej lúke, organizátor dobre zvládol prípravu
Súťažná porota : TD Tomáš Fusko
RP Imrich Šarišský
Delegovaný rozhodca SZB Michal Baka
Členovia Libor Mladší KB Magnezit Revúca,
Miloš Berčík KB Čierny Balog
Riešila diskvalifikáciu, prirážky a napomenutia, schvaľovanie prebiehalo bez problémov,
rozhodnutia boli odhlasované, proti výsledkom a rozhodnutiam nebol podaný žiadny protest.
Všetci členovia boli prítomní na všetkých zasadnutiach a pracovali zodpovedne.
Rozhodnutia súťažnej poroty 6.6.2015:
Št.č. 5 a 83 - prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c)
Št.č. 28 - prirážka 3 min. za neodbehnuté 3x TK, podľa 11.3.3.c)
Št.č. 61 - časové vyrovnanie na strelnici -13,1 sek., podľa 8.9
Št.č. 15,16,44 a 59 - napomenutie Súťažnou porotou za manipuláciu so zbraňou podľa
11.3.6
Št.č. 71 - diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate, podľa 11.3.5.j)
Rozhodnutia súťažnej poroty 7.6.2015:
Št.č. 73 - prirážka 1 min. za nesprávne vyberanie a vkladanie zbrane do stojana, podľa
11.3.3.b)
Št.č. 44, 69 a 86 - napomenutie Súťažnou porotou za manipuláciu so zbraňou podľa 11.3.6
Účasť na porade vedúcich výprav : podľa prezenčky
Hlavní funkcionári – predseda organizačného výboru: Jaroslav Baloga, riaditeľ pretekov: Imrich
Šarišský, hlavný rozhodca: Ondrej Kosztolányi, tajomník pretekov: Jozef Mičko, ekonómka
pretekov: Helena Hovanová, veliteľ strelnice : Anton Hasara pracovali svedomite za účinnej
pomoci členov ŠTK SZB. Po 27 rokoch sa biatlon vrátil do Prešova a bolo potrebné podať
organizátorovi pomocnú ruku
Spoločenská úroveň - .vynikajúca priateľská atmosféra, ceny odovzdávala primátorka Prešova
Andrea Turčanová
Celkové hodnotenie pretekov – preteky mali plynulý priebeh, nevyskytli sa žiadne vážne
nedostatky, ktoré by mohli ohroziť regulárnosť podujatia. Vyzdvihujem prácu organizátorov

a rozhodcov, ktorí svoje úlohy plnili spoľahlivo. Organizovanie podujatí SZB odporúčam aj v
budúcnosti
Návrhy a odporúčania TD
- zjednotiť názov funkcie delegovaného rozhodcu ako člena Súťažnej poroty, navrhujem
„Delegovaný rozhodca SZB“
- vyriešiť zverejňovanie názvu KB u členov Súťažnej poroty
- venovať sa noseniu zbraní v lete, nosenie zbraní u niektorých pretekárov je na hranici
bezpečnosti a desaťročné deti nedokážu niesť zbraň tak, že ju uchopia za hlaveň
a musia si pomáhať druhou rukou
- spresniť zverejňovanie napomenutí, odporúčam zverejňovať aj na 1. strane
výsledkových listín
- v Súpiske SZB neboli všetci pretekári, je potrebné zverejňovať Súpisku pretekárov na
kontrolu, pretože ak si prihlásený KB myslí, že ich člen je v Súpiske, neprinesie si na
preteky členský preukaz. Ako má potom TD skontrolovať jeho členstvo, ak chýba
v Súpiske?
- zadefinovať športové oblečenie (tričko) pre LB, je nehygienické nosiť štartové číslo ako
tričko

I. kolo VIESSMANN pohára v letnom biatlone D+D
Dátum a miesto konania: NBC Osrblie, 13.- 14.6. 2015
Usporiadateľ :
Slovenský zväz biatlonu
Technický delegát
Imrich Šarišský, rozhodca IBU
Technický delegát 2
Anton Hasara, rozhodca III.triedy
Delegovaní rozhodcovia SZB : Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy
Michal Szalma a Miroslav Mesík, ospravedlnení nahradili ich
Jana Šimočková, rozhodkyňa IBU a
Mirko Oberhauser, rozhodca III.triedy
Strelnica – Nástrel bez problémov aj s výmenou terčov, koridor jasne vyznačený. Streľba na
všetkých 30 streleckých stavoch. Stojany na uloženie zbraní boli opačne postavené
(označené).
Súťažná porota : TD Imrich Šarišský
RP Michal Baka
Delegovaný rozhodca SZB Jana Šimočková
Členovia : Juraj Maxa, KB Breza
Oľga Konupková, KB MŠK Liptovský Hrádok
Súťažná porota riešila diskvalifikáciu za porušenie bezpečnostných predpisov a za prijatie
nepovolenej pomoci. Napomenutia za predčasný štart a prirážka za porušenie 6.2.3.
Účasť na porade vedúcich výprav z 22 zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 11
zástupcov klubov.
Rozhodcovia – v prvý deň pretekov menšia účasť rozhodcov na strelnici (každý mal 3 stavy),
pracovali zodpovedne a bez problémov
Spoločenská úroveň – počas pretekov moderátorka oboznamovala divákov s dianím na
strelnici a tratiach.
Celkové hodnotenie pretekov. – preteky prebiehali bez problémov. Počasie slnečné. Areál
upravený. Preteky mali plynulý priebeh. Organizátori a rozhodcovia si svoje úlohy plnili
spoľahlivo a zodpovedne.
Návrhy a odporúčania TD
Odporúčam opraviť oceľové kolíky, ktoré sa používajú na označenie tratí a koridorov – majú
ostré hrany – potreba ich obrúsiť. Mohlo by dôjsť k zraneniu pretekára.

II. kolo VIESSMANN pohára v letnom biatlone
Dátum a miesto konania: Revúca, 27.-28.6. 2015
Usporiadateľ :
KB Magnezit Revúca
Technický delegát
Ondrej Kosztolányi, rozhodca IBU
Technický delegát 2
Jozef Filip, rozhodca IBU
Delegovaní rozhodcovia SZB : Michal Baka, rozhodca IBU
Olina Hanesová, rozhodkyňa IBU
Imrich Šarišský, rozhodca IBU
Strelnica
Čiastočne podľa pravidiel so 14 streleckými koridormi. Z toho dôvodu sa pre oba súťažné dni
použil 1 minútový štartový interval v kategóriách dorastu a dospelých. Strelecká rampa nebola
ideálna čo sa týka rovnosti a bolo by vhodné ju do budúcnosti upraviť do roviny. Stojany na
zbrane zapožičané z NBC Osrblie
Štartovné listiny - vyhotovené v čas a dostatočnom množstve. V sobotu v kategórii žiačky 1011 roč. doplnená o pretekárku z MŠK L. Hrádok.
Výsledky - priebežné v kategóriách dorastu a dospelých neboli zverejňované po kategóriách
z dôvodu poruchy tlačiarne. Po odštartovaní posledného pretekára sa podarilo odstrániť
poruchu a následne sa zverejnili priebežné výsledky. Predbežné po odsúhlasení súťažnou
porotou a konečné po uplynutí stanovenej čakacej doby. V žiackych kategóriách už všetko
prebiehalo v poriadku
Súťažná porota : TD Ondrej Kosztolányi
RP Jozef Hirschman
Delegovaný rozhodca SZB Michal Baka
Členovia Marián Kazár
Pavol Kobela, v nedeľu Marek Matiaško pre kategórie D+D,
Ľuboš Čaja pre žiacke kategórie
schvaľovala výsledky, riešila diskvalifikáciu, prirážky a časové vyrovnania, schvaľovanie
prebiehalo bez problémov, rozhodnutia boli odhlasované, proti výsledkom a rozhodnutiam
súťažnej poroty nebol podaný žiadny protest, všetci členovia boli prítomní na stretnutiach a
pracovali zodpovedne.

rozhodnutia Súťažnej poroty:
Sobota 27.06.2015
dorast a dospelí
Št.č. 35 – diskvalifikácia za prijatie zakázanej pomoci, podľa 11.3.5.d)
žiaci
Št.č. 10, 17 a 67 – prirážka za neodbehnuté TK, podľa 11.3.3.c)
Nedeľa 28.06.2015
dorast a dospelí
Št.č. 1 – časové vyrovnanie na strelnici podľa 8.9
žiaci
Št.č. 39 – diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.5.t)
Št.č. 64 – diskvalifikácia za použitie druhého zásobníka, podľa 11.3.5.s)
Št.č. 69 – prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d)

Účasť na porade vedúcich výprav : z 26 domácich a 5 zahraničných zúčastnených klubov sa
porady zúčastnilo 16 zástupcov KB.
Mimoriadne udalosti v sobotu kategória žiakov:
Št.č. 66 Hoholm Joachim klub MŠK L.Hrádok v priebehu preteku po prvej streleckej položke
v trestnom kole si podvrtol ľavú nohu. Takto ešte pokračoval ale pre výrazné bolesti bol
prenesený rozhodcom z trate na ošetrenie. V doprovode lekára ktorý zabezpečoval
zdravotný dozor na podujatí a svojej trénerky ho organizátor previezol na ošetrenie ÚPS

chirurgia NSP Revúca. Následný vyšetrením bola potvrdená zlomenina predpriehlavkovej
kosti ľavej nohy.
O úraze bol spísaný zápis. Príloha správy TD.
Musím podotknúť, organizátor pripravil trate na veľmi dobrej úrovni a tento úraz sa stal
nešťastnou náhodou v zápale boja.
Rozhodcovia – postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov ktorí odviedli dobrú
prácu.
delegovaní rozhodcovia boli zaradení na pracovné posty: Olina Hanesová – cieľ,
Imrich Šarišský – strelnica, Michal Baka – trestné kolo.
Spoločenská úroveň - panovala výborná atmosféra a usporiadateľ pripravil dôstojné
oceňovanie súťažiacich
Celkové hodnotenie pretekov - preteky prebiehali po oba súťažné dni plynule aj keď nás
v prvý deň zradila technika a nemohli sme tlačiť priebežné výsledky dorastu a dospelých
hneď ako bolo potrebné. Ako náhrada sa použila pre prvotnú informáciu o poradí v cieli
štartová listina s priradenými pozíciami v cieli jednotlivých pretekárov. Napriek tomu tento
problém neubral na dobrej pohode všetkých účastníkov podujatia. Do systému napomenutia
boli pridané dva kluby za oneskorenú prihlášku: MŠK Brezno – písomná menovitá prihláška
prišla až 24.6. na miesto 22.6. a MŠK L. Hrádok – dohlásenie pretekára SMS kou (o 21,00
hod) po žrebovaní.
V Revúcej sa vytvoril dobrý kolektív a má potenciál na organizovanie ďalších podujatí SZB.
Návrhy a odporúčania TD –
- upraviť streleckú rampu,
- zapožičané stojany sa osvedčili a odporúčam uvažovať o výrobe svojich stojanov na
zbrane podľa vzoru z NBC, nakoľko predpokladám, že budú aj naďalej organizovať
podujatia SZB.
- pouvažovať o osadení číslovania nad malokalibrovými terčmi nakoľko bol dosť značný
výskyt krížnej streľby v stoji a tak isto číslovanie koridorov čo sa týka veľkosti (Pravidlá
Biatlonu 3.4.5)
Je potrebné dať opraviť elektrocentrálu SZB nakoľko už nepracuje správne a to malo za
následok sobotňajšie problémy s tlačou výsledkov.
SZB musí zabezpečiť čísla pod vzduchovkové terče, aby boli rovnaké na všetkých
podujatiach a boli súčasťou terčov. Upraviť vzduchovkové terče odstránením držiakov,
ktoré sa nepoužívajú na dosky pod terčami, čím sa zníži ich celková výška a tým pádom
sa ich do debien na prevoz zmestí viac a nebude potrebné nosiť toľko debien.. Vyrobiť
jednotné držiaky na dosky, ktoré sa zavesia pred terče a budú tak isto ako čísla súčasťou
vzduchovkových terčov.

III. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone
Majstrovstvá SR v letnom biatlone
Dátum a miesto konania: Vyhne- športový areál Roveň, 22-.23.8.2015
Usporiadateľ :
KB Vyhne
Technický delegát 1
Olina Hanesová, rozhodkyňa IBU
Technický delegát 2
Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy
Delegovaní rozhodcovia SZB : Róbert Amtmann, rozhodca III. triedy
Pavol Šima, rozhodca III. triedy
Miroslav Leitner, rozhodca III. triedy – ospravedlnený,
nahradila ho Ľubica Šimová
Priestory konania pretekov - Strelnica - Výborne organizovaná, prehľadne značená, s tým,
že vo Vyhniach pretrváva opačné číslovanie stavov, stojany bez pripomienok.

Pri vytrvalostných pretekoch odstavené terče č. 4 a 6, došlo k dvom zdržným čas.
S výnimkou číslovania stavov, všetko v zmysle pravidiel.
Výsledky – priebežné výsledky vydávané priebežne, bez problémov. Predbežné výsledky,
podpísané TD boli vyvesované po schválení súťažnou porotou. V čase určenom na protesty
nebol podaný žiadny protest. Menšie problémy boli pri vyhodnocovaní streľby pri
vytrvalostných pretekoch, kedy došlo aj ku chybe pri zápise strelieb u víťazky kategórie
dorasteniek 16-17 ročných. Nakoľko trénerka chybu urgovala po termíne určenom na protesty,
k zmene oficiálnych výsledkov nedošlo. Trénerka bola nútená sa uspokojiť s ospravedlnením
za chybu. Zároveň sme pripomenuli potrebu sledovať priebežné a predbežné výsledky.
Súťažná porota :
SP pracovala v zložení : Predseda : TD- Olina Hanesová
Členovia : RP – Igor Luptovský
Delegovaný rozhodca SZB Mirko Oberhauser
Eduard Kostelnik – XC Levoča
Marian Kazár – KB Predaná
Členovia SP sa zúčastňovali zasadnutí pravidelne a do rozhodovania sa zapájali aktívne.
Rozhodnutia SP :
Rýchlostné preteky, 22.8.2015
D+D : Št.č. 23 a 26 prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a)
Žiaci : št.č. 6 prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.3.d)
Št.č. 25,54,55,65 a 79 prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a)
Št.č.95 prirážka 2 min. za 2x neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.a)
Vytrvalostné preteky, 23.8.2015
št.č. 28 časové vyrovnanie na strelnici -5 sek., podľa 8.9
št.č. 54 diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.5.t)
SP neudelila žiadne napomenutie, 2 postupy na strelnici v kategóriách žiakov, ktoré by mohli
byť posudzované ako priestupok voči pravidlám boli riešené osobným pohovorom . TD II
upozornil na to, že pomerne veľa pretekárov siaha na zbraň skôr ako zaujmú postavenie na
streleckom stanovišti.
Účasť na porade vedúcich výprav - zúčastnilo sa 17 z 29 zúčastnených klubov, z toho 1
z maďarského Honvéd Zalka
Hlavní funkcionári – pracovali zodpovedne a spoľahlivo
Rozhodcovia – HR mal k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov, ktorí pracovali
zodpovedne a bez chýb, s malou výnimkou pri vyhodnocovaní streľby vytrvalostných pretekov.
Spoločenská úroveň – primeraná, pretekov sa po obidva dni zúčastnili prezident SZB Ján
Hyža a starosta obce p. Bevelaqua. Vyhlasovanie výsledkov malo dôstojný charakter aj vďaka
cenám, ktoré organizátor zabezpečil. Riaditeľ pretekov I.Luptovský je aj osvedčeným
komentátorom, ktorý informuje o aktuálnom dianí na štadióne. Organizátor, vďaka sponzorskej
zmluve s hotelom Sitno, zabezpečil výborné ubytovanie pre rozhodcov a časomieru.
Celkové hodnotenie podujatia- preteky prebehli v príjemnej priateľskej atmosfére. Znovu sa
potvrdilo, že kolektív organizátorov z KB Vyhne pracuje profesionálne a so srdcom, vďaka
čomu biatlonisti a biatlonoví priaznivci do Vyhní radi chodia.
Návrhy a odporúčania TD
Pre organizátora :
Zvážiť : a/ Zmenu rozloženia strelnice
b/ Poskytnutie cisterny s úžitkovou vodou.
Pre SZB :
a/ dať vyhotoviť nové štartovné čísla- vačšie, elastickejšie (niektorí pretekári majú čísla
ako podprsenky)
b/ schváliť používanie nosných remeňov a j v lete, predíde sa nesprávnej manipulácii so
zbraňou na strelnici

Pre trénerov klubov :
a/ venovať pozornosť pravidlám, upozorňovať a odstraňovať nedostatky pri manipulácii so
zbraňou
b/ venovať pozornosť priebežným a predbežným výsledkom

Majstrovstvá SR v biatlone
Dátum a miesto konania: Predajná-Šimáň, 12.- 13.9. 2015
Usporiadateľ :
KB Predajná
Technický delegát 1
Jozef Matiaško, rozhodca III.triedy
Technický delegát 2
Milan Kobela, rozhodca IBU - ospravedlnený
Delegovaní rozhodcovia SZB : Milan Gašperčík, rozhodca IBU
Ružena Hasillová, rozhodkyňa III. triedy
Eva Darmová, rozhodkyňa III. triedy
Priestory pretekov – podľa pravidiel, trate po nešpecifikovanom upozornení bez problémov,,
trestné kolo na začiatku zle označené, po upozornení bez problémov
Súťažná porota : Predseda : TD Jozef Matiaško - predseda
Členovia : HR Ondrej Kosztolányi
Delegovaný rozhodca SZB Milan Gašperčík
Gustáv Majdiš ŠK Meteor Dolný Kubín
Marek Matiaško AŠK Dukla BB (d+d)
Ľuboš Čaja Fanklub BB (žiaci)
Diskvalifikovaní a potrestaní Súťažnou porotou – odkaz na výsledkové listiny
Účasť na porade vedúcich výprav : zúčastnilo sa 14 klubov
Hlavní funkcionári : Milan Kobela TD 2 sa ospravedlnil, na strelnici velili dvaja Jozef Mrázrozhodca III.triedy a zbrojár Ján Jendrál – rozhodca I. triedy
Celkové hodnotenie pretekov - za pekného slnečného počasia sa organizátorom podarilo
usporiadať veľmi dobré preteky hodné majstrovstiev SR s medzinárodnou účasťou.
Návrhy a odporúčania TD
a/ prepracovať príchod do cieľovej rovinky – pretekári sa mýlili (aj domáci M.Kazár)
b/ upraviť koridory tak, by sa na strelnicu prichádzalo zľava, podľa pravidiel čl.3.4.2.3
Záver
Technickí delegáti letnej sezóny 2015 hodnotili všetky kolá, vr. Majstrovstiev SR pozitívne,
okrem pripomienok uvedených vyššie. Prínosom sezóny bolo organizovanie I.kola žiakov
v Prešove, ktoré sa stretlo s pozitívnym ohlasom aj u účastníkov podujatia. TD zhodne
kladne hodnotili činnosť organizátorov, ako aj priateľskú atmosféru na všetkých podujatiach
tejto letnej sezóny. Spoločenská úroveň podujatí sa pomaly zvyšuje, ale letná sezóna nebola
zaujímavá pre novinárov. V celkovom hodnotení TD hlavne ďakovali organizátorom za
vzornú prípravu podujatí na vysokej úrovni a v súlade s pravidlami.
Čo sa týka odporúčaní a návrhov TD, tieto môžeme rozdeliť do troch skupín :
a/ odporúčania pre organizátorov, ktorých realizácia je v kompetencii usporiadateľských
klubov
b/ odporúčania pre sekretariát SZB (nové štartovné čísla, oprava elektrocentrály, zoznamy
pretekárov)
c/ odporúčania na zmenu pravidiel, smerníc a pod., ktoré by mali byť po spracovaní ŠTK
predložené na schválenie SZB. Týmito odporúčaniami a návrhmi sa zčasti zaoberala ŠTK
už na svojom júnovom zasadnutí, výsledný materiál pre prezídium SZB bude spracovaný
na zasadnutí ŠTK 5.10.2015.

Odporúčania ŠTK :
-

-

zjednotiť názov funkcie delegovaného rozhodcu ako člena Súťažnej poroty, navrhujem
„Delegovaný rozhodca SZB“
vyriešiť zverejňovanie názvu KB u členov Súťažnej poroty
venovať sa noseniu zbraní v lete, nosenie zbraní u niektorých pretekárov je na hranici
bezpečnosti a desaťročné deti nedokážu niesť zbraň tak, že ju uchopia za hlaveň
a musia si pomáhať druhou rukou - schváliť používanie nosných remeňov a j v lete,
predíde sa nesprávnej manipulácii so zbraňou na strelnici
spresniť zverejňovanie napomenutí, odporúčam zverejňovať aj na 1. strane
výsledkových listín
v Súpiske SZB neboli všetci pretekári, je potrebné zverejňovať Súpisku pretekárov na
kontrolu
zadefinovať športové oblečenie (tričko) pre LB, je nehygienické nosiť štartové číslo ako
tričko
zabezpečiť čísla pod vzduchovkové terče, aby boli rovnaké na všetkých
podujatiach a boli súčasťou terčov.
upraviť vzduchovkové terče odstránením držiakov, ktoré sa nepoužívajú na dosky
pod terčami,
Vyrobiť jednotné držiaky na dosky, ktoré sa zavesia pred terče a budú tak isto ako
čísla súčasťou vzduchovkových terčov.

Brezno, 30.9.2015
Olina Hanesová

