VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
ZIMA 2007 - 2008
Majstrovstvá SR v biatlone SiA, SyA a I.kolo Viessmann pohára v biatlone D+ D
29.-30.12.20007. Osrblie
-

TD Peter Mešťan

Nedostatky: kontrola na trestnom kole nemala stopky na spracovanie priemerov TK.
Na strelnici nebol vyvesený plán a organizačný poriadok ,chýbala nad strelnicou červená
vlajka.
Návrhy a odporučenia : je potrebné dodať nad strelnicu červenú vlajku,počas pretekov
a tréningov zabezpečiť vyvesenia organizačného poriadku strelnicou. Navrhuje ŠTK podať
návrh klubom na diskusiu o ustanoveniach pravidiel SZB článku 11.3.6 pre súťažnu
porotu.Pretože členovia poroty si osvojujú neoprávnene meniť pravidlá o narábaní so
zbraňou.
Celkové hodnotenie : I. kolo Viessman pohára TD hodnotí v celku dobre.
I.kolo muži A, ženy A,II. Kolo dorast a dospelí Viessmann pohára
12.-13.1.2008. Osrblie
-

TD Ondrej Kosztolányi,

Tech.delegát hodnotí prácu usporiadateľov,ktorí podľa neho pripravili preteky na dobrej
športovej a spoločenskej úrovni k spokojnosti pretekárov ako aj návštevníkov podujatia.
Návrhy a doporučenia TD : Je potrebné riešiť terče pre žiacke kategórie,nakoľko už niektoré
nespĺňajú podmienky pre regulárne preteky,tým že majú zdeformované zakladacie lišty
a rozstrieľanú prednú plochu terča.Ďalej doporučuje tak ako aj iní TD na predchádzajúcich
pretekoch v Osrblí vplývať na záujem rozhodcov o dianie pred a po samotných pretekoch
( pomoc pri príprave strelnice ako aj pri jej skladaní).
Po pripomienkach vedúcich výprav navrhuje prehodnotiť kvalitu a cenu servisných buniek
(chýbajú stoličky alebo lavice,nefunkčné ohrievače)
II.kolo Viessmann pohára - žiaci
26.-27.2008- Mlynky
-

TD Ondrej Kosztolányi

Poukazuje na nedostatočnú pripravenosť strelnice , kde nátery na terčoch neboli ani po
upozornení v potrebnej kvalite , ako ani označenie stojanov na zbrane nezodpovedalo
číslovaním pravidlám podľa čl. 3.4.8. ( 1.11.21.)Technický delegát upozorňuje aj na
umiestnenie trestného kola,ktoré nezodpovedá všetkým podmienkam pravidiel,a na neskoré
rozoslanie propozícií.
Mimoriadne udalosti : Po dôkladnom zhodnotení situácie ohľadne bezpečnosti pretekárov
počas pretekov a po konzultáciách s vedúcimi výprav, súťažná porota rozhodla o zmene
neďeľňajších pretekov s hromadným štartom na rýchlostné preteky. Bolo to hlavne z dôvodov
nedostatočnej šírky priestoru na štarte a následne na trati.Pri trestnom kole bol aj prepoj trate
a tak by sa na úzkom mieste združovalo viacero pretekárov.
V návrhoch a doporučeniach navrhuje neorganizovať v zimnej sezóne preteky s hromadným

štartom, pokiaľ nedôjde k rozšíreniu tratí .Ďalej doporučuje prehodnotiť spôsob práce
ekonóma pretekov ( v počítači mal jeden návrh zmluvy a ten s každým rozhodcom
prepisoval).
Celkovo hodnotí preteky ,ako aj prácu usporiadateľov a rozhodcov na dobrej úrovni.
III. kolo Viesmann pohára v biatlone žiaci a dorast,dospelí a II.kolo SiA a SyA
9.-10.2.2008- Osrblie
-

TD Mgr.Jana Šimočková

TD poukazuje na zlé zaradenie a následne aj vytlačenie vo výsledkovej listine pretekára
V.Jurečka , ktorý bol zaradený v kategórii ako junior ale vekom patril už do kategórie
mužov.Ďalej upozorňuje na prácu rozhodcov na strelnici, ktorí nesprávne zaznačovali priebeh
streľby.Ako ďalší nedostatok uvádza to,že žiaci po dobehnutí do ciela už nemali čaj.Pri
prezentácii poukazuje tak ako v minulosti na problém s tým že je stále viac pretekárov
prihlásených ako nakoniec odštartovaných.( 75 -60) Prácu hlavných funkcionárov ,ako aj
organizačného výboru ,ktorý navyše usporiadali akademické majstrovstvá hodnotí kladne.
Vyzdvihuje prácu riaditeľa pretekov p. Tomáša Fuska, ktorý prevzal podstatnú časť práce na
seba .Celkove hodnotí preteky na dobrej športovej a spoločenskej úrovni.Mimoriadne udalosti
neuvádza žiadne.
Návrhy a doporučenia : 1. Riešiť nedostatok rozhodcov ako aj neprítomnosť dvoch
delegovaných
2. Akademické majstrovstvá by mohli byť súčasťou Viessman-pohára ale len podľa platných
pravidiel SZB.
3. Zabezpečiť aby na strelnici bol zabezpečený post druhej kontroly.
Majstrovstvá Slovenskej republiky - žiaci
15.-16.03.2008 - Skalka pri Kremnici
Usporiadateľ - KB Vyhne
-

TD Mgr. Jana Šimočková

Vďaka iniciatíve KB Vyhne a podpore SZB a p. Kazára sa preteky uskutočnili v náhradnom
termíne a na kvalitných tratiach. TD vyzdvihuje prácu p.Igora Luptovského, ktorý dokázal
zmobilizovať skupinu ľudí a pripraviť preteky na odbornej úrovni.Prácu rozhodcov
a počtárskej skupiny hodnotí ako bezchybnú.
V návrhoch a doporučeniach uvažuje za vhodné častejšie zmeny miest pri organizovaní
pretekov v žiackych kategóriách,pretože diskvalifikácie ktoré sa vyskytli na pretekoch
poukázali na neznalosť prispôsobiť sa novým tratiam.

V Revúcej ,26.03 2008

...............................
J. Hirschman

Záver ŠTK
Z vyhodnotenia správ TD z podujatí SZB v zime 2008/2009 vyplynuli nasledovné závery:
- Súťažná porota je povinná rozhodovať v súlade s Pravidlami. Snahy o „zmäkčovanie“
pravidiel nie sú výchovným prostriedkom.
- Napriek tomu, že situácia v dodržiavaní pravidiel o bezpečnosti sa neustále zlepšuje
je potrebné neustále upozorňovať v Smerniciach a Spravodaji na dodržiavanie pravidiel
bezpečnosti (nábojnice v zbrani pri kontrole) a pri porušení pravidiel udeľovať tresty podľa
pravidiel.
- V dvoch prípadoch došlo k chybnému postupu zo strany usporiadateľa. Usporiadateľ
nemá právo meniť obsah pretekov, ako sa to stalo na Mlynkoch, zvlášť keď so zmenou
nesúhlasili hlavní funkcionári (TD...), alebo zrušiť preteky po ich začiatku, ako sa to stalo pri
zrušení Majstrovstiev SR v Osrblí. Zmenu predpísaných pretekov môže v mimoriadnych
opodstatnených prípadoch iniciovať TD a schváliť ju môže Súťažná porota. Zrušiť podujatie
v jeho priebehu (v tomto prípade preteky začali žrebovaním) môže Súťažná porota, v prípade,
že ešte nebola zvolená tak hlavní funkcionári za účasti TD. Pred podujatím môže podujatie
zrušiť usporiadateľ po konzultácii s TD. Všetky zmeny oproti smerniciam, ktoré je nutné
urobiť v súvislosti s nepriaznivým počasím musia byť konzultované s TD podujatia.
- V Slovenská Univerziáda v zime aj v lete sa môže organizovať v rámci Viessmann
pohára len v prípade, že sa uskutoční podľa Pravidiel SZB - vrátane kategórií a s tým, že jej
účastníci musia byť členmi SZB.
Veľké poďakovanie patrí Klubu biatlonu Vyhne za usporiadanie Majstrovstiev SR žiakov
v náhradnom termíne na Skalke . Samozrejme poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí
podujatia v zimnej sezóne 2007/2008 organizovali a tým ktorí sa ich zúčastňovali.
Organizovanie podujatí v takých nepriaznivých poveternostných podmienkach, aké boli
v tejto zime je pre všetkých náročné, a ak ŠTK poukazuje na nedostatky, je to len preto, aby
sa kvalita podujatí zvyšovala a aby tieto prebiehali podľa schválených Smerníc a Pravidiel
SZB.

V Banskej Bystrici, 30.03 2008

...............................
Olina Hanesová
ŠTK

