VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
ŠTK na svojom zasadnutí 24.3.2018 delegovala technických delegátov a rozhodcov na
podujatia Viessmann pohára a Majstrovstiev SR v letnom biatlone 2018.
V letnej sezóne 2018 sa uskutočnili sa všetky naplánované podujatia na tradičných
miestach. Technickí delegáti, s výnimkou I.kola VP LB žiakov, a riaditeľ súťaží
predložili správy z týchto podujatí. V tejto správe sú zahrnuté všetky dôležité
konštatovania, pripomienky a návrhy TD a RS SZB.

SPRÁVA KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ SZB
Názov podujatia:
I. kolo Viessmann pohár v letnom biatlone žiakov
Dátum a miesto konania: 19.-20.5.2018 Rajecké Teplice
Usporiadateľ - názov KB: Fan klub Banská Bystrica
Technický delegát: Jozef Matiaško - ospravedlnený
Technický delegát 2: Jozef Filip
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Riaditeľ pretekov – Michal Szalma
Hlavný rozhodca – Jana Šimočková
Veliteľ strelnice – Dušan Šimočko
Tajomník pretekov – Lucia Szalmová
ROZHODCOVIA (počet, delegovaní rozhodcovia)
Celkový počet rozhodcov bol dostatočný. Delegovaní rozhodcovia Božena Polašeková, Soňa
Kosztolányiová st,
Soňa Kosztolányiová ml. – ospravedlnená. Nahradená Miroslavom Mesíkom.
POČET STRELECKÝCH STAVOV
Počet strelecký stavov vzhľadom k miestu konania bol stanovený na 12.
SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie)
Jozef Filip – TD
Michal Szalma – RP
Božena Polašeková – delegovaný rozhodca
Miroslav Danove – KB Valaská-Osrblie
Štefan Baloga – KB Prešov
HODNOTENIE PRÁCE TD
Technický delegát pracoval na profesionálnej úrovni a bol nápomocný organizátorovi pri
bezproblémovom chode podujatia.
CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Preteky sa konali v parku hotela Skalka v Rajeckých Tepliciach. Podujatie sa v tomto prostredí
konalo už druhý krát. Trate boli jednoduché, vedené po rovine trávnatým povrchom,
miestami asfaltom. Organizovanie pretekov na nezvyklom mieste si vyžaduje väčšie úsilie
a preto s tým musí organizátor počítať a o to viac zabezpečiť pre účastníkov zrozumiteľnosť
samotného priebehu (pohyb po tratiach, priestor strelnice)
VYJADRENIE K PLNENIU ZMLUVY
Rozhodcovia mali dobrovoľnícke zmluvy a zabezpečené ubytovanie so stravou v hoteli Skalka.
Plnenie zmluvy navrhujem v sume 1.204,- Eur z dôvodu počtu streleckých stavov.

Názov podujatia :

I. kolo Viessmann - pohár v letnom biatlone 2018 dorast, dospelí
Dátum a miesto konania:
02. – 03. 06. 2018 – NBC Osrblie
Usporiadateľ - názov KB:
Klub biatlonu Valaská -Osrblie
Technický delegát :
Klementína Štricová, rozhodca IBU
Technický delegát 2:
Michal Szalma, rozhodca IBU- ospravedlnený
Delegovaní rozhodcovia:
Stanislav Sklenárik, rozhodca III. triedy- ospravedlnený
Martin Štric, rozhodca III. triedy
Silvia Halvoníková, rozhodca III. triedy
1. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a/ Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
Martin Štric, delegovaný rozhodca, zaradený v cieli, rozhodca III. triedy
Štart a cieľ bol vzorne pripravený, meranie bolo zálohované ručným meraním.
b/ Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
Trate boli vzorne vyznačené. Bežalo sa po tráve a po asfalte. Na tratiach bol
dostatočný počet kontrol.
c/ Strelnica
Miroslav Leitner – veliteľ strelnice , rozhodca III. triedy
- zabezpečená v zmysle pravidiel SZB. Bolo postavených 24 stavov a 10 stojanov
na zbrane. Nástrel a výmena terčov prebehol podľa časového rozpisu na
strelnici.
d/ Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
Silvia Halvoníková, delegovaný rozhodca, rozhodca III. tr.
- umiestnené za strelnicou na lúke s dvoma kontrolami, jedna 3 členná a jedna 2
členná.
e/ Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)
- Sajmon, s.r.o..
2/ SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Technický delegát:
Klementína Štricová
Riaditeľ pretekov:
Michal Baka
Delegovaný rozhodca SZB:
Silvia Halvoníková
Člen:
Miloš Berčík – KB Čierny Balog
Člen:
Ľuboš Čaja, - Fan klub Banská Bystrica
Súťažná porota schvaľovala výsledky, riešila prirážky a diskvalifikácie. Všetci členovia
súťažnej poroty sa zišli po ukončení v cieli posledného pretekára, schvaľovanie prebiehalo
bez problémov a boli odhlasované. Proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol
podaný žiadny protest.
Rýchlostné preteky so štafetovou streľbou dorast a dospelí: Prihlásených 81 pretekárov,
diskvalifikovaných: 0, nedokončili: 1.
Kateg. dorastenci 16 – 17 r. – št. č. 28 a č. 32 –prirážka 6 min. za 3x nevystrelený náboj,
podľa 11.3.5.c); kateg. muži 22 – 39 r – št. č. 2 –prirážka 6 min. za 3x nevystrelený náboj,
podľa 11.3.5.c);
Vyraďovací šprint: Prihlásených: 72 pretekárov, nedokončili: 36.
Preteky s hromadným štartom: Prihlásených: 76 pretekárov, diskvalifikovaných: 0,
nedokončili: 1 Kateg. dorastenci 16-17 r. – št. č. 26,31 a 33 prirážka 2 min. za neodbehnuté
TK, podľa 11.3.5a); kateg. juniori 20-21 r. - št. č. 13 – prirážka 2 min. za neprávne

vyberanie a vkladanie zbrane do stojana podľa 11.3.5.d); kateg. ženy 22-39 r. št. č. 14 prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.5a).
3. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV
Počet prihlásených klubov 21 a porady sa zúčastnilo len 10 zástupcov z klubov.
4. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Predseda organizačného výboru:
Jozef Černák
Riaditeľ pretekov:
Michal Baka
Tajomník pretekov:
Michaela Baková
Spolupráca s riaditeľom pretekov a organizačným výborom bola výborná, správy
o priebehu pretekov podávali včas a ak bolo potrebné napomáhali k vyriešeniu problémov..
5. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
Zabezpečené usporiadateľom. Počas pretekov bol úraz jedného pretekára, ktorý sa
pošmykol a spadol, čím došlo k vykĺbeniu ramena .K pretekárovi bolo nutné volať rýchlu
zdravotnú pomoc, ktorá prišla včas a pretekár bol ošetrený a odvezený do nemocnice
v Brezne.
6. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
Počas celých pretekov bolo zabezpečené moderovanie, priebežne bolo informované
o štarte a výsledkoch pretekárov v jednotlivých kategóriách. Vyhlasovanie výsledkov bolo
v nedeľu za obidva dni.
7. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Celková úroveň pripravenosti priestorov konania pretekov bola technicky aj organizačne
zvládnutá a na veľmi dobrej úrovni .
8. NÁVRHY A ODPORÚČANIA TD
Odporúčam hlavnému rozhodcovi na strelnici, aby informoval a poučil rozhodcov
o správnom zapisovaní do kartičiek .Pre úspešnosť a výborné zabezpečenie pretekov
odporúčam, aby aj v budúcnosti KB Valaská-Osrblie pripravoval preteky Viessmann
pohára

SPRÁVA KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ SZB
1. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Predseda organizačného výboru – Jozef Černák
Riaditeľ pretekov – Michal Baka
Hlavný rozhodca – Pavol Šima
Tajomník pretekov – Michaela Baková
Ekonómka pretekov – Monika Flochová
Veliteľ strelnice – Miroslav Leitner
2. ROZHODCOVIA (počet, delegovaní rozhodcovia)
Počet rozhodcov bol dostatočný. Delegovaní rozhodcovia Stanislav Sklenárik, Martin Štric,
Silvia Halvoníková
3. POČET STRELECKÝCH STAVOV
Počet streleckých stavov bol stanovený na 24.
4. HODNOTENIE PRÁCE TD
Technický delegát svoju činnosť vykonával na výbornej úrovni, tak aby bolo podujatie
zabezpečené v rámci pravidiel Biatlonu.

5. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Organizátor pripravil podujatie na výbornej úrovni a myslím si, že účastníci mohli byť spokojní
s organizáciou.
6. VYJADRENIE K PLNENIU ZMLUVY
Podujatie bolo zabezpečené v zmysle pravidiel SZB. Rozhodcovia s organizátorom mali
dobrovoľnícke zmluvy.
K plneniu zmluvy s organizátorom mám pripomienku. Zmluva bola koncipovaná ako poldenné
preteky dorastu a dospelých (jeden pretek v jeden deň). Prvý súťažný deň boli na programe
ale dva preteky a druhý deň jeden pretek. Takýto program bol uvedený v Smernici pre systém
letných súťaži 2018 a schválený P SZB dňa 28.3.2018.
Z uvedeného dôvodu navrhujem plnenie zmluvy na výšiť o 100,- Eur.
Konečná suma na fakturáciu teda bude 1600,- Eur.

Názov podujatia :
II.kolo Viesmann pohár v LB všetky kategórie
Dátum a miesto konania:
30.06.-01.07.2018 Revúca
Usporiadateľ - názov KB:
Klub biatlonu Magnezit Revúca
Technický delegát :
Imrich Šarišský
Technický delegát 2:
Michal Baka
Delegovaní rozhodcovia: Ján Jendrál
Miroslav Mesík
Olina Hanesová
.
1. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie

Štart a cieľ boli postavene v rámci pravidiel letného biatlonu.
Trate - po technickej stránke kvalitne upravené a zabezpečené
Strelnica – v rámci priestorov strelnice zabezpečené a vybavené v zmysle pravidiel.
Označenie stavov je potrebné zabezpečiť nad stavom a nie pod stavom.
Trestné kolo - v poriadku.
Výpočtové stredisko - bolo v priestoroch cieľa, technicky a materiálne si zabezpečovala f.
Sajmon.
2. SÚŤAŽNÁ POROTA
Technický delegát 1:
Imrich Šarišský
Riaditeľ pretekov :
Jozef Hirschman
Delegovaný rozhodca SZB : Olina Hanesová
Člen :
Štefan Baloga (KB Prešov)
Člen :
Ľubomír Lepeň (KB Vyhne)
Súťažná porota riešila št.č.5 diskvalifikáciou za porušenie bezpečnostných predpisov,
št.č.56 disk.za nesprávne nesenie zbrane. Št.č. 55 diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných
predpisov. Št.č. 34-vybočenie od vyznačenej trate. Prirážky za nesplnenie disciplíny v POB a za
neodbehnuté trestné kolá a nevystrelený náboj, podľa výsledkových listín.
3. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV
Z 27 prihlásených klubov sa na porade zúčastnilo 16.
4. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Činnosť organizačného výboru bola na veľmi dobrej úrovni.
5. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
Na dobrej úrovni. Vyhlasovania výsledkov sa zúčastnila primátorka mesta Revúca p.Eva Cireňová
a prezident SZB p. Tomáš Fusko.
6. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV

Preteky boli po organizačnej aj technickej stránke zvládnuté na veľmi dobrej úrovni. Boli upravené
a pozmenené trate oproti minulosti. Týmito úpravami sa dosiahla lepšia kvalita tratí a bezpečnosť
pretekárov.
7. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
Do budúcnosti by som odporúčal organizátorom ,viditeľnejšie označiť číslovanie stavov na
malokalibrovku nad stav. Touto úpravou by sa zamedzilo krížnej streľbe, pre zlú viditeľnosť čísla
stavu, ktoré je umiestnené pod stavom.

SPRÁVA KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ SZB
1. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Predseda organizačného výboru – Jozef Molent
Riaditeľ pretekov – Jozef Hirschman
Hlavný rozhodca – Stanislav Sklenárik
Tajomník pretekov – Mgr. Andrea Tokárová
Veliteľ strelnice – Dušan Chrapán
2. ROZHODCOVIA (počet, delegovaní rozhodcovia)
Počet rozhodcov bol dostatočný. Delegovaní rozhodcovia Ján Jendrál, Miroslav Mesík, Olina
Hanesová
3. POČET STRELECKÝCH STAVOV
Počet streleckých stavov bol stanovený na 14. Väčší počet nie je možný z dôvodu rozmerov
strelnice.
4. HODNOTENIE PRÁCE TD
Technickí delegáti svoju činnosť vykonávali na profesionálnej úrovni.
5. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Organizátor pripravil podujatie na výbornej úrovni. Vybudoval nové trate a myslím si, že
účastníci mohli byť spokojní s organizáciou.
6. VYJADRENIE K PLNENIU ZMLUVY
Podujatie bolo zabezpečené v zmysle pravidiel SZB. Rozhodcovia s organizátorom mali
dobrovoľnícke zmluvy.
Súhlasím s plným plnením podľa zmluvy s organizátorom.

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

1.
2.

Majstrovstvá Slovenska v biatlone na kolieskových lyžiach
Dorastenci A, B a Juniori a Seniori A
4. – 5. 08. 2018, Osrblie
Slovenský zväz biatlonu
Radovan Šimočko
Michal Szalma
Anna Šulejová (tr.kolo)
Milan Tŕnik (strelnica)
Rudolf Szalma - neprítomný

PREZENTÁCIA
- prihlášky z 9tich KB, 1 pretekárka postaršená z kat. dorast A (bez informácie od repre
trénera), priebeh bez nedostatkov.
PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Štart a cieľ

vhodne situovaný, štart pretekov s hromadným štartom sa presunul na strelnicu (stav
č.20), kvôli zlému asfaltu za bunkou na strelnici, rozhodcovia pracovali spoľahlivo,
meranie - ručným meraním
b) Trate
- trate po existujúcej kolieskovej dráhe, 2 dni pred pretekmi vyčistená hasičskou technikou
nebezpečné úseky označené 2.TD krikľavým sprejom. Počet kontrol bol 2 osoby .
c) Strelnica
- strelnica podľa pravidiel s 16 streleckými koridormi – bez štatistiky HORA2000. Počet
rozhodcov na strelnici nedostatočný – problém so stavom 7 – bez záznamov strelieb.
Stojany na zbrane podľa pravidiel. Šírka asfaltu nepostačuje pre kategórie bežiacej bez
zbraní na chrbte – nebezpečné.
d) Trestné kolo
- bez nedostatkov, umiestnené na kolieskovej dráhe s 1 kontrolou – nedostatočné záznamy.
e) Výpočtové stredisko
- v piatok sa nik nedostavil – Riaditeľ pretekov nemal prístup k prihláškam – nevedeli sme,
koľko pretekárov ide štartovať a ani počty v kategóriách. Štartové listiny – pripravoval TD
večer po inšpekcii.
- následne počas pretekov nemal kto robiť výsledky – znovu TD
ŠTARTOVÉ LISTINY
- elektronicky. Št.čísla rozdelené na porade vedúcich výprav s losovaním lyží.
VÝSLEDKY
- Predbežné po odsúhlasení súťažnou porotou a konečné po uplynutí stanovenej čakacej doby.
SÚŤAŽNÁ POROTA
- Technický delegát
Radovan Šimočko
- Riaditeľ pretekov
Marek Matiaško
- Delegovaný rozhodca SZB: Michal Szalma
- člen: Lukáš Daubner – ŠK Dukla BB
- člen: Peter Kazár – ŠK Železiarne Podbrezová (KB Predajná)
- na porade vedúcich výprav bolo odsúhlasené, že Muži, Ženy, Juniori, Juniorky
a Dorastenci/ky B budú štartovať na kol.lyžiach zo SLZ a Dorastenci/ky A – si vyberú lyže od
SZB, povinná výbava prilba, Súťažná porota - schvaľovala výsledky, 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: časové vyrovnanie na strelnici – len na základe informácii od
trénerov, prirážky za neodbehnuté TK konzultované s pretekármi, keďže zápisy neboli dostatočné.
ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV
- zo zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 8 zástupcov KB.
MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
- v nedeľu ráno búrka počas nástrelu – posunutý štart – 1 pretekárka odmietla štartovať, kvôli
počasiu.
HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru bez problémov
Predseda organizačného výboru: ?
Riaditeľ pretekov: Marek Matiaško
Hlavný rozhodca: Pavol Šíma
Ekonómka pretekov: Andrea Hôrčíková
Veliteľ strelnice: Pavol Šima
Bez problémov – dobrá komunikácia
ROZHODCOVIA
-

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

-

na 27 prihlásených pretekárov boli 3 rozhodcovia z usporiadateľskej organizácie (z
toho 2 zamestnanci sekretariátu). Ostatné pokryté TD, prítomnými delegovanými
rozhodcami, trénermi a rodičmi.
- delegovaní rozhodcovia boli zaradení na pracovné posty: Anna Šulejová (tr.kolo), Milan Tŕnik
(strelnica)
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
- bez stravy a občerstvenia. Voda pre pretekárov zo zdrojov NBC (zvyšky z IBU pohára –voda po
záruke)
12. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
- v súlade s pravidlami a propozíciami, zdravotník z radov rodičov.
13. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
- preteky boli zároveň nominačné preteky na MS v NMNM - bez účasti reprezentačných
trénerov.
- bez rozhlasu, hudby, hymny, vlajky
- vyhlásenie výsledkov – TD vyhlasoval víťazov
14. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
- ak by preteky neboli zároveň nominačnými pretekmi – zrušil by som ich pre nepripravenosť už
v piatok
- TD a 2.TD pripravovali štart/cieľ – označovali diery v asfalte, štartovú a cieľovú čiaru
a merali dĺžky tratí – navrhovali aké kolá sa majú behať – navrhovali poradie kategórii na
štarte – pripravovali štartovné listiny – zapisovali výsledky na strelnici a časy v cieli –
vyhotovovali výsledky – vyhlasovali víťazov
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- takto nepripravené Majstrovstvá Slovenska nabudúce zrušíme.
Názov podujatia :

III. kolo Viessmann - pohár v letnom biatlone 2018 - všetky
kategórie,
Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone 2018 - všetky
kategórie
Dátum a miesto konania:
08. – 09. 09. 2018 – KB Vyhne
Usporiadateľ - názov KB: Klub biatlonu Vyhne
Technický delegát :
Klementína Štricová, rozhoca IBU
Technický delegát 2:
Jozef Matiaško, rozhodca III.. tr.
Delegovaní rozhodcovia:
Miroslav Mesík, rozhodca III. triedy- ospravedlnený
Nadežda Šovčíková, rozhodca III. triedy
Božena Polašeková, rozhodca III. triedy
1. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
Štart a cieľ
Štart a cieľ bol vzorne pripravený, meranie bolo zálohované ručným meraním.
Trate
Trate boli vzorne vyznačené. Bežalo sa po tráve a po lese. Na tratiach bol
dostatočný počet kontrol.
Strelnica
Vladimír Kolhánek – veliteľ strelnice , rozhodca III. triedy
Nadežda Šovčíková- delegovaný rozhodca, rozhodca III. tr.
- zabezpečená v zmysle pravidiel SZB. Bolo postavených 20 stavov.. Nástrel a
výmena terčov prebehol podľa časového rozpisu na strelnici.
Trestné kolo

Božena Polašeková, delegovaný rozhodca, rozhodca III. tr.
- umiestnené za strelnicou na lúke s dvoma kontrolami, jedna 3 členná a jedna 2
členná.
Výpočtové stredisko
- Sajmon, s.r.o.
2. SÚŤAŽNÁ POROTA
Technický delegát:
Miroslav Matiaško, rozhodca III.tr
Riaditeľ pretekov:
Luptovský Igor, rozhodca IBU
Člen:
Marián Kazár – KB Predajná
Člen:
Štefan Baloga – BŠK Prešov
Člen:
Oľga Konupková – ŠK Liptov
Súťažná porota schvaľovala výsledky, riešila prirážky a diskvalifikácie. Všetci členovia
súťažnej poroty sa zišli po ukončení v cieli posledného pretekára, schvaľovanie prebiehalo
bez problémov a boli odhlasované. Proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol
podaný žiadny protest.
Rýchlostné preteky- dorast a dospelí: Prihlásených 88 pretekárov, diskvalifikovaných: 2,
nedokončili: 0.
Kateg. dorastenci 16 – 17 r. – št. č. 35 –prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa
11.3.5.a); št. č. 33 –diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa 11.3.6.t);
Kateg. dorastenky 16 – 17 r.- št. č. 67 - diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných
predpisov, podľa 11.3.6.t); Kateg. dorastenky 18 – 19 r. – št. č. 20 –prirážka 4 min. za
neodbehnuté 2 x TK, podľa 11.3.5.a);
kateg. ženy 40 r a st. – št. č. 85 –prirážka 2 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.5.a);
Rýchlostné preteky – žiaci : Prihlásených 122 pretekárov, diskvalifikovaných: 0,
nedokončili: 0.
Kateg. žiaci 10 -11 r. – št. č. 94 –prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.c);
Kateg. žiaci 12- 13 r - št. č. 56 – prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.c), št. č.
37 - prirážka 2 min. za neodbehnuté 2 x TK, podľa 11.3.4.c); Kateg. žiačky 10 -11 r. – št. č.
109,116 a 120 –prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa 11.3.4.c); št. č. 121 - prirážka
5 min. za neodbehnuté 5 x TK, podľa 11.3.4.c) a prirážka 3 min. za 3 x nevystrelený náboj,
podľa 11.3.4.d); Kateg. žiaci 14 -15 r. – št. č. 11 –prirážka 1 min. za neodbehnuté TK, podľa
11.3.4.c);
Vytrvalostné preteky- dorast a dospelí: Prihlásených 82 pretekárov, diskvalifikovaných: 0,
nedokončili: 0.
Kateg. dorastenci 16 – 17 r. – št. č. 25 – časové vyrovanie na strelnici -5 sek. podľa 8.9;
Kateg. juniorky 20-21 r – št. č. 43 – časové vyrovnanie na strelnici -5 sek. podľa 8.9;
Vytrvalostné preteky – žiaci : Prihlásených 120 pretekárov, diskvalifikovaných: 2,
nedokončili: 0.
Kateg. žiaci 10 -11 r. – št. č. 94 –prirážka 1 min. za nesprávne vyberanie a vkladanie
zbrane do stojana, podľa 11.3.4.b); št. č. 95 – časové vyrovnanie na strelnici -10 sek. podľa
8.9; Kateg. žiačky 12 -13 r. – št. č. 70 - diskvalifikácia za porušenie druhého zásobníka,
podľa 11.3.6.s),št. č. 85 - prirážka 1 min. za nevystrelený náboj, podľa 11.3.4.d); Kateg.
žiačky 14 -15 r. – št. č. 23 – diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných predpisov, podľa
11.3.6.t)
3. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV
Počet prihlásených klubov 29 a porady sa zúčastnilo 19 zástupcov z klubov.

4.

5.

6.

7.

8.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Riaditeľ pretekov:
Igor Luptovský, rozhodca IBU
Hlavný rozhodca:
Jozef Filip, rozhodca IBU
Veliteľ strelnice:
Vladimír Kolhánek, rozhodca III. tr.
Veliteľ tratí:
Peter Luptovský, rozhodca IBU
Ekonóm pretekov:
Michaela Luptovská
Spolupráca s riaditeľom pretekov a organizačným výborom bola veľmi dobrá, správy
o priebehu pretekov podávali včas a ak bolo potrebné napomáhali k vyriešeniu problémov.
UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
Občerstvenie bolo zabezpečené – bufet. Kuchárky a kuchár veľmi dobre navarili, začo im
patrí veľká vďaka.
SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
Preteky boli propagované bolo prostredníctvom internetu a plagátmi. Počas celých
pretekov prítomných informoval o pretekoch a výsledkových listinách Igor Luptovský .
Vyhlasovanie výsledkov bolo v nedeľu za obidva dni. Pri vyhlasovaní výsledkov sa zúčastnil,
okrem organizátorov aj starosta obce Vyhne.
CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Celková úroveň pripravenosti priestorov konania pretekov bola technicky aj organizačne
zvládnutá a na veľmi dobrej úrovni. Len organizátorov veľmi mrzí, že nikto z vrcholových
športovcov sa pretekov nezúčastnili, čím by sa zvýšil aj záujem o účasť divákov na
pretekoch.
NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
Bez návrhov a doporučení.

SPRÁVA KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ SZB
1. ROZHODCOVIA (počet, delegovaní rozhodcovia)
Počet rozhodcov bol dostatočný. Delegovaní rozhodcovia Miroslav Mesík - ospravedlnený,
Nadežda Šovčíková, Božena Polašeková
2. POČET STRELECKÝCH STAVOV
Počet streleckých stavov bol 20.
3. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie)
Jozef Matiaško – TD
Igor Luptovský – RP
Marián Kazár – KB Predajná
Štefan Baloga – BŠK Prešov
Oľga Konůpková – ŠK Liptov
Súťažná porota musela mať troch zástupcov klubov nakoľko z delegovaných rozhodcov boli
dvaja z toho istého klubu ako TD a tretí bol ospravedlnený.
4. HODNOTENIE PRÁCE TD
Technickí delegáti svoju činnosť vykonávali na profesionálnej úrovni a boli po celé podujatie
nápomocní organizátorovi.
5. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Organizátor pripravil podujatie na výbornej úrovni. V areáli vybudoval zdroj pitnej vody, čo
výrazne zvýšilo spokojnosť účastníkov.
6. VYJADRENIE K PLNENIU ZMLUVY

Podujatie bolo zabezpečené v zmysle pravidiel SZB. Rozhodcovia s organizátorom mali
dobrovoľnícke zmluvy.
Súhlasím s plným plnením podľa zmluvy s organizátorom.

Názov podujatia:
M SR v letnom biatlone s medzinárodnou účasťou dorast a dospelí
Dátum a miesto konania: 15. - 16.9.2018, Predajná
Usporiadateľ - názov KB: Predajná
Technický delegát: Imrich Šarišský
Technický delegát 2: Anton Hasara
Delegovaní rozhodcovia: Pavel Olbrichtovič, rozhodca III. triedy Hasillová Ružena,
rozhodca III. triedy Pavol Šima, rozhodca III. triedy
1. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie

a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
Podľa pravidiel letného biatlonu
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
Kvalitne upravené a zabezpečené
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový
materiál, koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
Technicky zabezpečené podľa pravidiel
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
v poriadku
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)
Zabezpečené firmou Sajmon. V prvý deň pretekov výpadok výpočtovej techniky, veľmi
dobre a operatívne zvládnutý firmou Sajmon.
2. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Technický delegát :
Imrich Šarišský
Riaditeľ pretekov :
Marián Kazár
Delegovaný rozhodca SZB : Pavol Olbrichtovič
Člen
:
Štefan Baloga BŠK Prešov
Radovan Cienik ŠKP Martin
3. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV
Z 32 klubov 12 prítomných na porade
4. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Činnosť na veľmi dobrej úrovni
5. ROZHODCOVIA
počet rozhodcov bol dostatočný bez problémov
6. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
Pre delegovaných členov SZB bolo ubytovanie zabezpečené. Občerstvenie zabezpečené priamo
v areáli pretekov aj obedy pre rozhodcov.
7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
na dobrej úrovni
8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
preteky boli technicky aj organizačne zvládnuté na veľmi dobrej úrovni. Organizátor upravil val na
vzduchovku.
9. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
Opraviť lanká na malokalibrových stavoch, zasekávajú sa.

SPRÁVA KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ SZB
1. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Predseda OV – Mgr. Peter Kazár
Riaditeľ pretekov – Marian Kazár
Hlavný rozhodca – Ján Jendrál
Veliteľ strelnice – Ján Jendrál
Veliteľ tratí – Cyril Živor
2. ROZHODCOVIA (počet, delegovaní rozhodcovia)
Počet rozhodcov bol dostatočný. Delegovaní rozhodcovia Ružena Hasillová - ospravedlnená,
Pavel Olbrichtovič,
Pavol Šima
3. POČET STRELECKÝCH STAVOV
Počet streleckých stavov bol 20 až 24.
4. HODNOTENIE PRÁCE TD
Technickí delegáti svoju činnosť vykonávali na profesionálnej úrovni a boli po celé podujatie
nápomocní organizátorovi.
5. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Organizátor pripravil podujatie na výbornej úrovni.
6. VYJADRENIE K PLNENIU ZMLUVY
Podujatie bolo zabezpečené v zmysle pravidiel SZB. Rozhodcovia s organizátorom mali
dobrovoľnícke zmluvy.
Súhlasím s plným plnením podľa zmluvy s organizátorom.

Záver
Zo správ technických delegátov vyplýva, že všetci usporiadatelia pretekov Viessmann pohára v letnom
biatlone sa zhostili svojej úlohy na veľmi dobrej organizačnej a technickej úrovni a k príprave a realizácii
pretekov pristupovali zodpovedne. Výnimkou sú MSR na kolieskových lyžiach, ktoré boli podľa TD
absolútne nezvládnuté. Je potrebné hľadať, kde sa stala chyba. Slabinou je naďalej účasť trénerov na
poradách.
Po prvý raz sa stalo, že nebola doručená správa TD , a to z I.kola VP LB žiakov od J.Filipa, ktorý bol pri
neúčasti TD I, technickým delegátom.
ŠTK by sa mala zaoberať aj pripomienkami trénerov k PBO žiakov ktoré sa v správe TD neobjavili.
Celkove je možné konštatovať, že letná sezóna bola úspešná, aj napriek tomu, že ju reprezentanti
v biatlone ignorujú. O to väčšia vďaka patrí všetkým, ktorí sa na úspešnej sezóne podieľali.
Spracovala : O.Hanesová

