VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV ZIMA 2008 - 2009

Majstrovstvá SR v biatlone SiA , SyA a I. kolo Viessmann pohára v biatlone D+D
27.-28.12.2008 Osrblie
TD Jozef Hirschman
Preteky sa pre nepriaznivé snehové podmienky nekonali

I.kolo Viessmann pohára SiA , SyA a II.kolo dorast a dospelí 03.-04.01.2009 Osrblie
TD Ondrej Kosztolányi
TD vo svojej správe uvádza, že preteky sa konali na tratiach, ktoré mali po úpravách
premiéru a táto úprava vyšla k spokojnosti divákov ako aj pretekárov.
Celkovo hodnotí preteky na dobrej športovej a spoločenskej úrovni aj napriek tomu,
že v sobotu bol výpadok elektrickej energie.
Návrhy a odporúčania:
Odporúča venovať viacej pozornosti servisu terčov a ich elektrickým rozvodom,
ako aj ich prepojeniu strelnice s časomierou. Pred pretekmi prekontrolovať všetky
systémy potrebné k správnemu priebehu podujatia, aby nedochádzalo k zbytočným
problémom ako v tomto prípade, keď tlačiareň nepracovala s programom.

I.kolo Viessmann pohára – žiaci 17.-18.01.2009 Skalka
TD: Mgr Jana Šimočková , usporiadateľ KB Vyhne
Pre nedostatok snehu bol organizátor opäť, ako v minulosti, prinútený k náhradnému
riešeniu a urobiť preteky na prenajatom mieste. Nemajú s tým problém, preteky prebehli na
dobrej úrovni.
Technická delegátka kladne hodnotí KB Vyhne, ktorého členovia pracovali zodpovedne a sú
tradičným usporiadateľom podujatí SZB. Hlavní funkcionári pracovali zodpovedne
a v zložení ako boli uvedení v propozíciách.
Návrhy a odporúčania :
Členom KB Vyhne a organizačnému výboru patrí poďakovanie za úspešné zvládnutie
pretekov.
Celkovo hodnotí podujatie ako veľmi dobré, bez problémov a incidentov. KB Vyhne je
tradičným usporiadateľom podujatí SZB .

II.kolo Viessmann pohára SiA , SyA , žiaci, III.kolo dorast a dospelí 14.-15.02.2009
Osrblie
TD- Ondrej Kosztolányi
TD neuvádza žiadne mimoriadne udalosti, preteky hodnotí na dobrej športovej a
spoločenskej úrovni.
Návrhy a odporúčania:
Poukazuje na potrebu riešiť problém s účasťou delegovaných rozhodcov. S týmito ľuďmi
organizátor počíta a ak sa nedostavia z rôznych príčin, robí mu to problémy. Tak isto
účasť na poradách vedúcich výprav, kde je problém zvoliť súťažnú porotu.
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Majstrovstvá Slovenska žiaci 21. -22.02..2009 – Osrblie
TD – Ondrej Kosztolányi
Usporiadateľ : Fan klub biatlonu Banská Bystrica, VŠC Dukla Banská Bystrica
Celkové hodnotenie pretekov : Preteky sa mali pôvodne uskutočniť v športovom areáli
Králiky. Usporiadateľ ich nakoniec pripravil v Osrblí a preteky prebehli na dobrej športovej a
spoločenskej úrovni. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zdarnom
priebehu majstrovstiev, hlavne Radovanovi Šimočkovi a Michalovi Szalmovi. Odporúča im
organizovať aj ďalšie podujatia SZB. Ako nedostatok uvádza nerešpektovanie zákazu pohybu
na tratiach počas preteku reprezentantkami – juniorky, kadetky ( žiaľ neuvádza mená).

Majstrovstvá Slovenska v biatlone dorast a dospelí, III.kolo Viessmann pohára – žiaci,
06.-08.03.2009 – Osrblie
TD : Jozef Hirschman
TD ako nedostatky uvádza že na strelnici chýbal vyznačený priestor na tlakovanie zbraní,
a že v priestoroch cieľa nebolo občas zabezpečené občerstvenie.
Ako mimoriadnu udalosť uvádza, že súťažná porota na základe požiadaviek zástupcov klubov
rozhodla o zrušení rýchlostných pretekov v kategórii žiaci z dôvodu neregulérnosti tratí.
Spoločenská úroveň a celkové hodnotenie pretekov :Vyhlasovanie oficiálnych výsledkov
bolo za účasti zástupcov SZB, prebiehalo dôstojne ale podľa mňa nie na úrovni akú si
zaslúžia Majstrovstvá Slovenska. Z vlastnej skúsenosti viem , že kde-aké miestne bežecké
preteky majú vyhlasovanie výsledkov na vyššej úrovni a sú aj spestrené rôznymi kultúrnymi
vložkami.
Návrhy a odporúčania :
- odporúčam do budúcna, aby pri takýchto pretekoch, zástupcovia klubov v prihláškach
uvádzali, ktorých pretekárov prihlasujú na MS a ktorých na Viessmann
pohár,nakoľko žiaci v piatok mali MS a v sobotu Viessmann pohár.
- súťažná porota odporúča ŠTK aby zvážila vhodnosť pretekov konaných v marci,
nakoľko v tomto období je už pomerne teplo a je potom problém s nedostatkom alebo
kvalitou snehu.
- nie je veľmi šťastné riešenie, keď sa termíny pretekov posúvajú kvôli medzinárodným
pretekom, keď sa nakoniec týchto pretekov zúčastnia len 2-3 reprezentanti. Toto sa už
zopakovalo viackrát.
- ďalej súťažná porota odporúča zmenu pravidiel štartu žiakov na MS , a to tak, aby sa
pretekov mohli zúčastniť všetci držitelia výkonostnej triedy.
V závere patrí poďakovanie za činnosť počas celej sezóny O.Kosztolányimu, ktorý odtiahol
väčšiny sezóny ako TD.
V Revúcej 25.03.2009

Jozef Hirschman
člen ŠTK
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všetky podujatia boli organizované na dobrej úrovni. Organizovanie kultúrnych programov pri
vyhlasovaní výsledkov M SR je problematické nakoľko nie sú na toto financie, druhou
stránkou je, že každý sa po pretekoch ponáhľa domov.
ŠTK po diskusii nepodporuje zmenu práva účasti na M SR, pretože hlavne u žiackych
kategórií, ak budú môcť štartovať všetci, stráca sa motivácia. Celkove sa dlhodobo ukazuje,
že na M SR nemôže štartovať len veľmi malý okruh pretekárov.
pre riešenie problému nezáujmu trénerov o priebeh pretekov, ktorý začína neúčasťou na
poradách a pokračuje tým, že nesledujú vyvesovanie výsledkov, resp. ich zmeny, pripravila
ŠTK návrh na schválenie P SZB. Návrhy vychádzajú z toho, že účasť zástupcov klubov je
podľa Pravidiel biatlonu povinná.

zo zásady sa preteky v marci neplánujú, aj keď každý rok je iný. Sú však roky, keď je
celkový kalendár taký náročný, že sa pri tvorbe kalendárov musí siahnuť aj po
marcovom termíne.
neúčasť reprezentantov na domácich podujatiach je chronickou bolesťou SZB.
Domáci kalendár sa prispôsobuje len hlavným medzinárodným podujatiam, aj to len
do určitej miery.
nedisciplinovanosť juniorských reprezentantiek počas žiackych súťaží sa neprejavila
prvý raz. V minulom roku bol ten istý problém. Okrem toho, že ohrozujú súťažiacich,
dávajú zlý príklad začínajúcim biatlonistom. (Obidva posledné body je potrebné riešiť
cez TMK).
delegovaní rozhodcovia svoju neúčasť na pretekoch spravidla včas ospravedlnia
usporiadateľovi podujatia, takže je na ňom osloviť ďalších rozhodcov. Pri neúčasti
jedného z TD, plní povinnosti ďalší menovaný. Pokiaľ sa nemôžu zúčastniť obidvaja
TD, rieši situáciu spravidla ŠTK.
v súvislosti s prípadmi, ktoré sa počas sezóny vyskytli, navrhla ŠTK úpravu Pravidiel
biatlonu, ako aj stanovila presný postup pri zverejňovaní výsledkov podujatí, na
základe pravidiel biatlonu.
ŠTK ďakuje všetkým, ktorí sa na zimnej sezóne 2008/2009 zúčastňovali , ako
športovci, funkcionári, rozhodcovia, usporiadatelia, tréneri, technici aj diváci.
Zároveň želá všetkým úspešný vstup do ďalšej sezóny.

V Banskej Bystrici 28.3.2009
Olina H a n e s o v á
predsedníčka ŠTK

