VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
ŠTK na svojom zasadnutí 25.3.2016 delegovala technických delegátov a rozhodcov na
podujatia Viessmann pohára a Majstrovstiev SR v letnom biatlone 2016.
Uskutočnili sa všetky naplánované podujatia na tradičných miestach. Technickí
delegáti z nich predložili správy, z ktorých predkladáme ich pripomienky a návrhy .

Názov podujatia :
Dátum a miesto konania:
Usporiadateľ - názov KB:
Technický delegát 1:
Technický delegát 2:
Delegovaní rozhodcovia:

I. kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone žiakov
11. – 12. 06. 2016, Prešov
Klub biatlonu FoxTeam Prešov
Jozef Filip, nahradil ospravedlneného Michala Baku
Milan Gašperčík
Dušan Šimočko, rozh. III
Jana Šimočková, rozh. IBU
Soňa Kosztolányiová st., rozh. IBU, nahradila Jozefa Filipa, rozh. IBU

1.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie-.
Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál,
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
- strelnica čiastočne podľa pravidiel postavená na lúke s 20 streleckými koridormi. Strelecká
rampa bola postavená z drevených platní, čím usporiadateľ docielil jej rovinu. Stojany na
zbrane zapožičané z NBC Osrblie. V nedeľu neboli natreté terče pre streľbu ležmo.

2

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Predseda :
Jozef Filip – TD I
Riaditeľ pretekov :
Imrich Šarišský
Člen :
:
Jana Šimočková – delegovaný rozhodca SZB
Gustáv Majdiš – KB Meteor D. Kubín
Marián Kazár – KB Predajná
Schvaľovala výsledky, riešila prirážky. 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 11.06.2016
Št.č. 15 – prirážka za nevystrelený náboj, podľa 11.3.4.d)
Št.č. 70 a 96 – prirážka za neodbehnuté 1x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 52 – prirážka za neodbehnuté 2x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 23 – prirážka za neodbehnuté 3x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 16,28 a 38 – prirážka za neodbehnuté 4x TK, podľa 11.3.4.c)

Nedeľa 12.06.2016
Št.č. 6 a 20 – prirážka za neodbehnuté 1x TK, podľa 11.3.4.c)
3. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet
klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
- zo 14 zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 13 zástupcov.
4

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
Posunutie začiatku nástrelu a tým aj štartu v sobotu o 15 minút. Z dôvodu meškania KB Vyhne,
ktoré viezli časť podložiek na strelnicu. Kluby boli s tým oboznámené a súhlasili s posunom.

5. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov
Predseda organizačného výboru: Jaroslav Baloga

Riaditeľ pretekov: Imrich Šarišský
Hlavný rozhodca: Ondrej Kosztolányi st.
Tajomník pretekov: Jozef Mičko
Ekonómka pretekov: Jana Dubovská
Veliteľ strelnice: Anton Hasara
Pracovali svedomite.
6. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
- postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov.
- delegovaní rozhodcovia boli zaradení na pracovné posty: Dušan Šimočko – cieľ,
Soňa Kosztolányiová – strelnica, Jana Šimočková – trestné kolo.
7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí,
sponzorov, masmédií, propagácia podujatia apod.)
Panovala výborná atmosféra a usporiadateľ pripravil dôstojné oceňovanie súťažiacich.
8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Preteky prebiehali po obidva súťažné dni plynule a bez problémov.
V Prešove sa vytvoril dobrý kolektív a má potenciál na organizovanie ďalších podujatí SZB.
SZB zabezpečil čísla pod vzduchovkové terče tak, aby boli rovnaké na všetkých podujatiach
a boli súčasťou terčov. Zabezpečil úpravu vzduchovkových terčov odstránením držiakov, ktoré
sa nepoužívajú na dosky pod terčmi. Vyrobili sa jednotné držiaky na dosky, ktoré sa zavesia
pred terče a sú tak isto ako čísla súčasťou vzduchovkových terčov.
12. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- upravená strelecká rampa sa osvedčila.
- 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.
- Štatistika:
11.06.2016
Prihlásení
Štartujúci

95
95

12.06.2016
Prihlásení
Štartujúci

97
95

Názov podujatia :

I. kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone dorast a dospelí
II. kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone žiaci
Dátum a miesto konania: 25. – 26. 06. 2016, Revúca
Usporiadateľ - názov KB: Klub biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca a Mesto Revúca
Technický delegát:
Ondrej Kosztolányi
Technický delegát 2:
Peter Kobela – ospravedlnený a nahradený Imrichom Šarišským
Delegovaní rozhodcovia: Radoslav Leitner, rozh. III – ospravedlnený a nahradený Pavlom
Olbrichtovičom, rozh. III
Ivana Leitnerová, rozh. III – ospravedlnená a nahradená Jánom
Jendrálom, rozh. III
Miroslav Leitner, rozh. III
1.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie-.
a) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál,
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
- strelnica čiastočne podľa pravidiel so 14 streleckými koridormi. Z tohto dôvodu sa pre oba

súťažné dni použil 1 minútový štartový interval v kategóriách dorastu a dospelých. Stojany
na zbrane zapožičané z NBC Osrblie.
2. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Predseda :
Ondrej Kosztolányi –TD
Riaditeľ pretekov Jozef Hirschman
Člen:
Miroslav Leitner – delegovaný rozhodca SZB
Stanislav Baloga – BŠK Prešov
Miloš Berčík – KB Čierny Balog
- schvaľovala výsledky, riešila diskvalifikáciu a prirážky. 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 25.06.2016
dorast a dospelí
Št.č. 1 – prirážka 2 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.5.c)
Št.č. 24, 55 a 57 – prirážka 6 min. za 3 x nevystrelený náboj, podľa 11.3.5.c)
Št.č. 43 a 45 – prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.5.a)
Št.č. 56 – diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.6.t)
žiaci
Št.č. 8, 48, 25, 32, 57 a 66 – prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 43 a 89 – prirážka 2 min. za neodbehnuté 2x TK, podľa 11.3.4.c)
Št.č. 3 – prirážka 5 min. za neodbehnuté 5x TK, podľa 11.3.4.c)
Nedeľa 26.06.2016
dorast a dospelí
Št.č. 15 – diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.6.t)
Št.č. 24 – diskvalifikácia za nedodržanie poradia strelieb, podľa 11.3.6.u)
žiaci
Št.č. 37 – prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.4.d)
Št.č. 99 – diskvalifikácia za vystrelenie viac ako 5 nábojov, podľa 11.3.6.q)
4. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet
klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
- z 25 domácich a 5 zahraničných zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 14 zástupcov KB.
5. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov - Pracovali svedomite.
Predseda organizačného výboru: Libor Mladší
Riaditeľ pretekov: Jozef Hirschman
Hlavný rozhodca: Jozef Filip
Ekonómka pretekov: Jana Mladšia
Veliteľ strelnice: Dušan Chrapán
Veliteľ tratí: Milan Chrapán
6. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
- postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov ktorí odviedli dobrú prácu.
- delegovaní rozhodcovia boli zaradení na pracovné posty: Pavol Olbrychtovič – štart,
Ján Jendrál – strelnica, Miroslav Leitner – strelnica.

7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí,
sponzorov, masmédií, propagácia podujatia apod.)
- panovala výborná atmosféra a usporiadateľ pripravil dôstojné oceňovanie súťažiacich.
8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
- preteky prebiehali po oba súťažné dni plynule a bez problémov. Kluby TU Zvolen, MŠK
Brezno a ŠKP Banská Bystrica zaplatili dvojnásobné štartovné z dôvodu podania prihlášky po
stanovenom termíne.
V Revúcej sa vytvoril dobrý kolektív a má potenciál na organizovanie ďalších podujatí SZB.
Touto cestou im ešte raz ďakujem za zorganizovanie podujatia.
15. NÁVRHY A ODPORÚČANIA TD
- 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 výskyt krížnej
streľby v stoji a tak isto číslovanie koridorov čo sa týka veľkosti (Pravidlá Biatlonu 3.4.5).
- dodržiavať poradie kategórii na štarte aj s časovými intervalmi, ktorý sa osvedčil.
- predĺžiť čas nástrelu o 15 min. z dôvodu nízkeho počtu streleckých stavov a veľkého počtu
pretekárov, aby sa predišlo pri nástrele k stresujúcim situáciám a uľahčilo prácu trénerom ako
aj organizátorovi.
- nakoľko sa v Revúcej vytvoril kolektív činovníkov biatlonu, ktorých práca baví navrhujem im
usporiadať v zimnej sezóne 2016-2017 kolo v NBC Osrblie. Myslím si, že by túto úlohu zvládli.
Štatistika:
25.06.2016
- Dorast a dospelí
Prihlásení
88
Štartujúci
79
26.06.2016
- Dorast a dospelí
Prihlásení 79
Štartujúci
69

- Žiaci
Prihlásení
Štartujúci

97
101

- Žiaci
Prihlásení
Štartujúci

101
94

Názov podujatia :

II. Kolo Viessmann-pohár v letnom biatlone dorast a dospelí
Majstrovstvá Slovenska v biatlone na kolieskových lyžiach – Juniori
a seniori A
Dátum a miesto konania: 23. – 24. 07. 2016, NBC Osrblie
Usporiadateľ - názov KB: Slovenský zväz biatlonu
Technický delegát:
Radovan Šimočko
Technický delegát 2:
Klementína Štricová (strelnica)
Delegovaní rozhodcovia: Peter Regúly st. (strelnica)
Michaela Luptovská (štart)
Soňa Kosztolányiová ml. (kancelária pretekov a cieľ)
1. PREZENTÁCIA (prihlášky, čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
- pri prihláškach sa vyskytol problém s postaršením dorastencov do juniorov – kvôli štartu
na kolieskových lyžiach – vyriešene v dostatočnom čase pred konaním pretekov, čas
08:00 – 09:30, miesto v kancelárii pretekov, priebeh bez nedostatkov.
2.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečeniea) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
- vhodne situovaný/ nutné presúvať cieľ kolieskových lyží na cieľ krosu, chýbali koridory na

štart stíhacích pretekov, rozhodcovia pracovali spoľahlivo, časomeračská skupina
SAJMON, meranie bolo zálohované ruč. meraním, štart stíhacích pretekov
zabezpečený elektronickou nahrávkou (pre prípad protestov)
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
- trate po existujúcej kolieskovej dráhe, krosové trate nekolidovali s kolieskovou dráhou,
nebezpečné úseky prehľadne označené/ resp. preznačené medzi jednotlivými pretekmi.
Počet kontrol bol dostatočný .
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál,
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
- strelnica podľa pravidiel s 30 streleckými koridormi/ využívaných len 20 str. stavov – bez
štatistiky HORA2000. Stojany na zbrane podľa pravidiel.
3. ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
- elektronicky, vyhotovené včas, s nesprávnymi počtami strelieb na nedeľné stíhacie preteky
v kategóriách, kde sa menili pravidlá a dostatočnom množstve.
4. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych
výsledkov, aj formálna (uvedenie všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
- Výpočet bodov stíhacích pretekov s pevným časovým intervalom odsúhlasený po
prediskutovaní s predsedom ŠTK v pondelok po pretekoch.
5. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Predseda :
Radovan Šimočko TD
Riaditeľ pretekov : Ondrej Kosztolányi
Člen
: Klementína Štricová – delegovaný rozhodca SZB
Pavel Kobela – ŠKP BB
Michal Mojžiš – KB Valaská-Osrblie
- schvaľovala výsledky, riešila diskvalifikáciu a prirážky, 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 23.07.2016
Juniori a seniori A - bez diskvalifikácii a prirážok
dorast a dospelí
Št.č. 23 - diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.6.t)
-

Zhodenie pušky zo stojanu pretekárke so št.č. 33

Nedeľa 26.06.2016
Juniori a seniori A - bez diskvalifikácii a prirážok
dorast a dospelí
Št.č. 17 - prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.5.a)
6. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet
klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
- zo 17 domácich a 2 zahraničných zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 12 zástupcov
domácich KB.
7. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov
Predseda organizačného výboru: Tomáš Fusko
Riaditeľ pretekov: Ondrej Kosztolányi
Hlavný rozhodca: Miroslav Leitner
Ekonómka pretekov: Michaela Štefániková

Veliteľ strelnice: Ján Jendrál
Bez problémov – dobrá komunikácia
8. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
- postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov ktorí odviedli dobrú prácu.
- delegovaní rozhodcovia boli zaradení na pracovné posty: Peter Regúly st. (strelnica); Michaela
Luptovská (štart); Soňa Kosztolányiová ml. (kancelária pretekov a cieľ)
9. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí,
sponzorov, masmédií, propagácia podujatia apod.)
- nízka účasť pretekárov – bez reprezentantov hlavne na M SR na kolieskových lyžiach =
bez záujmu a účasti médií, na M SR v 4 kategóriách účasť 10 domácich pretekárov!
Poznačené dovolenkovým termínom a neochote reprezentačných trénerov zúčastniť sa na
pretekoch.
10. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
- preteky prebiehali po oba súťažné dni plynule a bez problémov. Pre budúce organizovanie
pretekov na kolieskových lyžiach je potrebné zladiť termíny, aby sa zúčastnili reprezentanti.
11. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- ak sa nebude renovovať koliesková dráha – je nutné farebným sprejom označiť diery, seky
v asfalte a štartovú a cieľovú čiaru a koridory pre stíhacie preteky.
- kontrola kolieskových lyží – v zlom stave/ nebola možnosť prehodiť viazanie, počet
nepostačuje – kategórie by museli štartovať samostatne.
- ak budú štartovať kategórie dorastu – uvažovať nad streľbou stojmo z dosiek.
- pripraviť stojan do cieľa – pre uloženie zbraní po dobehnutí do cieľa
- Štatistika:
23.07.2016
Juniori a seniori A
Prihlásení
13
Štartujúci
12
Dorast a dospelí
Prihlásení 52
Štartujúci 48

24.07.2016
Juniori a seniori A
Prihlásení
12
Štartujúci
12
Dorast a dospelí
Prihlásení
42
Štartujúci
40

Názov podujatia:

III.kolo Viessmann pohár v letnom biatlone
Majstrovstvá SR v letnom biatlone v pretekoch s hromadným štartom
Dátum a miesto konania: 3.-4.9.2016, Predajná
Usporiadateľ - názov KB: Predajná
Technický delegát:
Robert Amtmann rozhodca, III.triedy
Technický delegát 2:
Mirko Oberhauser, rozhodca III.triedy
Delegovaní rozhodcovia: Miroslav Mesík, rozhodca III.triedy
Pavel Blahušiak, rozhodca III.triedy
Darina Blahušiaková,rozhodca III.triedy
1. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
- Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) delegovaný rozhodca
Miroslav Mesík,
priestor štartu a cieľa upravený, drobné nedostatky odstránené po konzultácii s riaditeľom
pretekov

- Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory,
priestory pre trénerov, stojany na zbrane) delegovaný rozhodca Pavel Blahušiak,
kvalitne pripravená v súlade s pravidlami SZB
- Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) delegovaný rozhodca
Darina Blahušiaková
umiestnené v rámci možností areálu dobre vyznačené, dve nezávislé kontroly
2. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov – diskvalifikácie)pracovala v zložení:
Predseda :
Robert Amtmann TD
Riaditeľ pretekov : Marian Kazár
Člen
Miroslav Mesík –delegovaný rozhodca SZB
Miloš Berčík-KB Č. Balog
Štefan Baloga-BŠK Prešov
Členovia SP sa schádzali pravidelne.
Rozhodnutia SP
Rýchlostné preteky 3.9.2016
D+D:št.č.7-prir.4.min.za neodbehnuté TK podľa11.3.5.a
št.č.49-diskvalifikácia podľa 11.3.6.j
št.č.81-diskvalifikácia podľa 11.3.6.l
Žiaci:št.č.20-diskv.podľa 11.3.6.j
št.č.48-diskv.podľa 11.3.6.j
št.č.84-prir.3.min.neodbehnuté 3x TK podľa 11.3.4.c
št.č.52,57,67 a 103 prir.1.min. za neodbehnuté TK podľa 11.3.4.c
M SR v LB –preteky s hromadným štartom 4.9.2016
D+D:št.č.48-prir.4 min.za neodbehnuté 2xTK podľa11.3.5.a
št.č.10-časové vyrovnanie na strelnici -18.6 sek.podľa 8.9
Žiaci:št.č.31,54,58,71 a 94 prir.1.min.za neodbehnuté TK podľa 11.3.4.c
št.č.72 a 89 prir.2min.za neodbehnuté 2x TK podľa11.3.4.c
Riešil sa jeden protest, ktorý bol uznaný a vyriešený časovým vyrovnaním.
3. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
z prihlásených 30 klubov sa zúčastnilo 17 vedúcich výprav
4. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru:
veľmi dobrá spolupráca, ústretovosť a ochota
5. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
rozhodcovia pracovali na svojich postoch odborne a spoľahlivo
6. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí,
sponzorov, masmédií, propagácia podujatia apod.)
Primeraná – Vyhlasovanie výsledkov bolo na slušnej úrovni.
Ceny odovzdávali:-Igor Luptovský-člen prezídia SZB
Ondrej Kosztolányi st.- člen prezídia SZB a hlavný rozhodca
Peter Kazár-predseda org.výboru
7. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Atmosféra bola veľmi dobrá a priateľská. V peknom počasí sa organizátorom podarilo
pripraviť veľmi dobré preteky. Organizátorom, rozhodcom, fy Sajmon ako aj technickým .
pracovníkom týmto ďakujem.

8. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- opraviť malokalibrové terče - sú dosť opotrebované
- zabezpečiť viac rozhodcov
Názov podujatia:
Majstrovstvá SR v letnom biatlone
Dátum a miesto konania: 24. - 25.9.2016, Vyhne
Usporiadateľ - názov KB: Vyhne
Technický delegát: Olina Hanesová, ospravedlnená nahradená Imrichom Šarišským
Technický delegát 2: Imrich Šarišský
Delegovaní rozhodcovia: Jozef Matiaško, Božena Polašeková, Nadežda Šovčíková
1. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
podľa propozícií, FAN KLUB BB bol prezentovaný neskôr
2. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál,
koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
v poriadku, v prvý deň počas nástrelu D+D bol odrazený náboj na palebnú čiaru stav č.12-13
3. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Predseda :
Imrich Šarišský TD
Riaditeľ pretekov : Igor Luptovský
Člen :
Jozef Matiaško, delegovaný rozhodca SZB
Miloš Berčík, KB Čierny Balog
Miroslav Danove, KB Valaská-Osrblie
Rozhodnutia Súťažnej poroty .
- štartovné čísla: 47, 58, 65, 78, 105 prirážka 1 minúta za neodbehnuté trestné kolo,
podľa 11.3.4.c
- štartovné číslo 20 prirážka 1 minúta za nesprávne vyberanie a vkladanie zbrane do
stojana podľa 11.3.4.b
- štartovné číslo 88 napomenutie súťažnou porotou za nesprávne oblečenie podľa
11.3.7
- štartovné číslo 77 diskvalifikácia za použitie výstroja, ktoré nie je v súlade SZB
podľa 11.3.6.e
- štartovné číslo 1 diskvalifikácia za vybočenie od vyznačenej trate podľa 11.3.6.j
4. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady)
účasť klubov 100% okrem FAN KLUB BB
5. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
zmena TD 1 Imrich Šarišský
6. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
počet rozhodcov bol dostatočný pracovali spoľahlivo a bez problémov
7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov,
masmédií, propagácia podujatia apod.)
na dobrej úrovni

8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
preteky boli technicky aj organizačne zvládnuté na veľmi dobrej úrovni
9. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
navrhujem upraviť v letnej sezóne namiesto trička s krátkym rukávom – tielko bez rukávov

Záver
Všetky podujatia Slovenského zväzu biatlonu v letnej sezóne 2016 sa uskutočnili na dobrej úrovni, bez
väčších technických, či organizačných problémov, a ako konštatovali technickí delegáti, v priateľskej
atmosfére. Sklamaním pre organizátorov je nezáujem reprezentačných družstiev o účasť na premiérových
Majstrovstvách SR v biatlone na kolieskových lyžiach. Desať pretekárov v štyroch kategóriách je hanbou.
Na druhej strane je možné pozitívne hodnotiť účasť reprezentantov (mužov aj žien) na III. kole v Predajnej
a mužskej reprezentácie na M SR.
Stále pretrváva nezáujem klubov o porady vedúcich výprav, výnimkou sú preteky v Prešove a Vyhniach.
Odporúčania z letnej sezóny 2016 :
ŠTK SZB pre ďalšie podujatia odporúča :
a) Predĺžiť trvanie nástrelu pri podujatiach usporadúvaných v Revúcej o 15 minút
b) Striktne dodržiavať bod 4.3.5 Pravidiel biatlonu . TD bude informovať štartéra o znení tohto bodu,
pretekári, ktorých oblečenie nezodpovedá tomuto bodu nebudú pustení na štart
c) Dohliadať na zabezpečenie prezentácie žiakov rámci času určenom na prezentáciu,
sankcionovať tých, ktorí čas prezentácie nedodržia
d) Zabezpečiť opravu malokalibrových terčov v Predajnej
e) TD venovať väčšiu pozornosť kontrole kvality terčov
f) Novej ŚTK venovať zvýšenú pozornosť organizovaniu a technickému zabezpečeniu M SR v
biatlone na kolieskových lyžiach.
V Osrblí, 1.10.2016

