VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
ZIMA 2009/10
ŠTK na svojom zasadnutí 03.10.2009 delegovala technických delegátov a rozhodcov
na súťaže Viessmann pohára v biatlone. Z uskutočnených akcií technickí delegáti
predložili správy, z ktorých predkladáme vyhodnotenie.

Majstrovstvá SR v biatlone MiA , ŽyA , Ji , Jy
I.kolo Viessmann pohára – D+D ostatné kategórie. 29.-30.12.2009 Osrblie
TD : Olina Hanesová
Nakoľko preteky sa konali v rozostavanom areáli KB Osrblie, prejavilo sa to na celkovej
pripravenosti pretekov. Prejavilo sa to hneď pri prezentácii, ktorá bola v jednej časti unimo
bunky v stiesnených priestoroch. Na strelnici bolo vyznačenie koridorov riešené nevhodným
spôsobom - korýtkami , ktoré bolo v nedeľu pri snežení zle vidieť. Výpočtové stredisko bolo
umiestnené v priestore štartu a cieľa, pracovalo bez problémov až na to ,že v nedeľu bolo
potrebné prepracovať štartovnú listinu na preteky s hromadným štartom. Nebolo dodržané
poradie podľa umiestnenia v rýchlostných pretekoch.
Mimoriadne udalosti neuvádza žiadne.
Celkové hodnotenie pretekov. V prvom rade je potrebné pozitívne hodnotiť , že sa v daných
poveternostných podmienkach podujatie uskutočnilo. Rozhodnutie SZB poskytnúť finančné
prostriedky na výrobu umelého snehu sa potvrdili ako správne. Podujatie malo dobrú úroveň,
ku ktorej prispela aj početná účasť poľských pretekárov. KB Osrblie má podmienky a
predpoklady na to aby bol usporiadateľom podujatí nielen na slovenskej ale aj na
medzinárodnej úrovni. Je však potrebné zapojiť väčší okruh ľudí z jeho širokej členskej
základne.
Návrhy a odporučenia TD.
-umiestniť kanceláriu pretekov do iných priestorov, v súčasných priestoroch robiť zasadnutia
súťažnej poroty ako aj nutný servis k pretekom
-zapojiť do podujatí viac členov klubu
-upozorňovať rozhodcov na možnosť vzniku nezvyklých situácií, ako napr. že pretekárka sa
postavila v polohe stoj na nenatiahnutý terč, na ktorom bol zaklopený jeden terč a rozhodca
na danú chybu nezareagoval.
-SZB -urýchlene sa zaoberať technickým zabezpečením časomiery

I.kolo Viessmann pohára SiA , SyA , Ji , Jy + II.kolo Viessmann pohára D+D
MSR D+D všetky kategórie 09.-10.01.2010 Osrblie
TD : Jozef Hirschman
Prezentácia sa konala v priestoroch ako to bolo aj v predošlých pretekoch. Pretekov sa
zúčastnilo aj 44 pretekárov z Poľska a jeden pretekár z Českej republiky. Napriek tomu že
bol január a preteky sa konali v daždivom počasí, usporiadateľ zabezpečil pomerne kvalitné
trate, za čo mu patrí poďakovanie ako aj za to, že na druhý deň zväčšil počet nástrelných
terčov z 20 na 23ks.Výpočtové stredisko pracovalo spoľahlivo až na chybu pri výpočte
bodov. Táto chyba bola na podnet p. Fuska odstránená.
Mimoriadne udalosti :
- neboli , až na to, že na poradu vedúcich výprav prišli len štyria zástupcovia klubov , ale za
to už usporiadatelia nemôžu. Nemôžeme sa potom sťažovať na nezáujem médií, keď samy
nemáme záujem o dianie okolo Majstrovstiev Slovenska.
- ako aj v predošlom preteku, aj teraz vznikli chyby vinou chybného zápisu rozhodcov na
strelnici. Rozhodcovia boli vyzvaní k väčšej pozornosti.
- dňa 09.01. sa nekonalo odovzdávanie cien , nakoľko bolo nepriaznivé počasie a meškali
výsledky zo strelnice.
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Celkové hodnotenie pretekov
- vyhlasovanie oficiálnych výsledkov po odsúhlasení súťažnou porotou za účasti hostí a
zástupcov SZB prebiehalo dôstojne avšak podľa mňa nie na úrovni akú si zaslúžia
Majstrovstvá Slovenska. Ceny za Majstrovstvá Slovenska odovzdával prezident SZB
p. Sanitra, za VIESSMANN pohár p. Hanesová
Návrhy a odporučenia :
-členom KB Osrblie a organizačnému výboru patrí poďakovanie za úspešné zvládnutie
pretekov a spoluprácu. Zistené nedostatky po upozornení ihneď odstránili.
 odporúčam usporiadateľom, po vzore Vyhní alebo Revúcej , ako aj z iných podujatí
zvýrazniť rozhodcov jednotným odevom, myslím že v Osrblí by to nemal byť problém
 keď som vlani upozorňoval na nízku spoločenskú úroveň pri vyhlasovaní majstra
republiky , tak som nečakal , že tento rok to bude ešte horšie, mám za to, že takýmto
delením sme Majstrovstvám Slovenska nepridali

I.kolo Viessmann pohára-žiaci 16.-17.01. 2010- Osrblie, usporiadateľ KB Vyhne
TD : Olina Hanesová
Funkciu TD prevzala predsedníčka ŠTK pretože ani jeden z TD ( TD1:J. Šimočková ,
TD2:M.Sedláček) sa podujatia nezúčastnili.(TD1: mimoriadne osobné dôvody , TD2: mal pri
telefonáte s riaditeľom pretekov problém ako sa dostať do Osrblia )
TD hodnotí preteky dobre a bez vážnejších pripomienok. .Žiadne mimoriadne udalosti sa
neudiali. Organizátori pracovali zodpovedne , každý na svojom úseku , aj keď v cudzom
prostredí. Poďakovanie patrí všetkým , hlavne riaditeľovi pretekov I. Luptovskému ,
O.Kosztolányimu , P. Luptovskému a J. Filipovi
Celkové hodnotenie pretekov :
-podujatie, ktoré sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére bolo na veľmi dobrej úrovni, boli to
prvé preteky v sezóne v Osrblí , keď nebol problém s nahlasovaním strelieb a kontrolou na
trestnom kole . Usporiadateľ zabezpečil podujatie väčšinou svojimi rozhodcami , ktorí
pracovali spoľahlivo.
Celý kolektív z Vyhní usporiadal v náhradnom priestore dobré podujatie a priniesol do
Osrblia vyhnianskeho ducha
Návrhy a odporučenia TD pre ŠTK v budúcom volebnom odbobí:
 riešením situácie, keď na podujatie nepríde ani jeden TD
 stanovisko k neúčasti delegovaných TD

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiaci + II.kolo Viessmann pohára žiaci 30.-31.012010 Osrblie , usporiadateľ FAN KLUB BIATLONU B.Bystrica
TD : Jozef Filip
Tak ako aj predošlé preteky, ktoré sa konali v Osrblí, aj tieto sa konali v rozostavaných
priestoroch biatlonového areálu v Osrblí. Aj napriek tomu TD hodnotí preteky vcelku ako
dobré aj vďaka práci skúsených rozhodcov : p. Šimočková , p. Mundil.
Mimoriadne udalosti sa nevyskytli žiadne a všetky problémy boli vyriešené počas konania
pretekov. Spoločenskú úroveň pretekov vyzdvihlo aj to, že vyhlasovania výsledkov a
odovzdávania cien sa zúčastnil aj prezident SZB p. Juraj Sanitra.
Návrhy a odporučenia : TD odporúča, aby sa Majstrovstvá Slovenska konali minimálne v
treťom kole a nie v druhom a zvážiť správnosť rozdelenia Majstrovstiev Slovenska na viac
dní.
Odporúča aj naďalej poverovať organizovaním pretekov aj menšie kluby.
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II. kolo Viessmann pohár MiA , ŽyA , Ji , Jky + III. kolo D+D , Olympijské nádeje,
06.-07. 02.2010 – Osrblie
TD : Ondrej Kosztolányi
Pretekov sa okrem našich pretekárov zúčastnili aj pretekári z Poľska , Maďarska a Česka.
Súťažná porota bola zvolená pre ON a Viessmann pohár zvlášť a zasadala počas oboch dní
bez problémov a včas.
Mimoriadne udalosti sa nevyskytli žiadne, celkovú spoločenskú úroveň hodnotí dobre,
chýbala však väčšia zainteresovanosť predsedu organizačného výboru.
TD má výhrady k zadeleniu práce rozhodcov na strelnici keď operátori robili aj prvú kontrolu
a mali každý po tri stavy , čo je z hľadiska bezpečnosti a kvality výkonu diskutabilné, v
prípade problému môže dôjsť k ohrozeniu kvality rozhodovania.
Návrhy a odporučenia : venovať väčšiu pozornosť obsadeniu a počtu rozhodcov, prípadne
pri nedostatku rozhodcov osloviť aj ľudí z radov účastníkov pretekov, ktorí sú schopní a
ochotní pomôcť.

III. kolo Viessmann pohára Ž+ZIMNÁ KALOKAGATIA 2010 - 09.-11.02.2010,
Mlynky – Biele Vody, usporiadateľ – KB ŠŠK Mlynky
TD : Ondrej Kosztolányi
Na týchto pretekoch sa objavil problém s používaním rotačného zásobníka na 10 nábojov a
naše pravidlá povoľujú len zásobník na 5 nábojov a dochádzalo k situácii, že rozhodca nie je
schopný rozoznať, či náboj opustil hlaveň a strela išla mimo terč, alebo to bol výstrel
naprázdno.
Mimoriadne udalosti : bola udelená domáca cena fair- play Filipovi Skačanovi.
Spoločenskú úroveň hodnotí TD ako vcelku dobrú a odporúča aj naďalej organizovať
podujatia SZB. Hlavní funkcionári pracovali podľa zaradenia, zvlášť patrí poďakovanie
riaditeľovi pretekov Jozefovi Hirschmanovi a Imrichovi Makarovi, ako aj všetkým rozhodcom,
ktorí okrem práce rozhodcu pomáhali pri zabezpečovaní pretekov a stavbe strelnice.
Návrhy a odporučenia : zabezpečiť stojany na zbrane podľa pravidiel a vytvoriť väčší aktív
vlastných činovníkov na zabezpečenie organizácie podujatia.

Majstrovstvá Slovenska a III.kolo Viessmann pohára – 20 .-21.02.2010 Osrblie
(pôvodný termín 27.-28.2.2010)
TD : Peter Mešťan
TD hodnotí preteky, ktoré usporiadateľ pripravil v stiesnených podmienkach a pri
nepriaznivých poveternostných podmienkach ( teplo , dážď ) na uspokojivej úrovni.
Mimoriadne udalosti sa nevyskytli žiadne, až na to, že pretekári neboli nasadení podľa
predbežného rebríčka, nakoľko TD toto zistil až v priebehu pretekov, rozhodol sa , aby
preteky pokračovali, za čo sa pretekárom ospravedlňuje. Poukazuje pri tom na skutočnosť ,
že nemal prístup k aktuálnemu priebežnému rebríčku (poznámka ŠTK rebríčky boli na
stránke SZB).
Tak ako aj na iných pretekoch , aj tu pretrvával problém s nosením zbraní bez púzdier.
Návrhy a odporučenia :Opätovne riešiť nosenie zbraní.
Riešiť problém so zásobníkmi do vzduchoviek, lebo aj v tomto prípade , keď má rozhodca
viac stavov na strelnici , nedokáže postrehnúť , či bol výstrel naprázdno , alebo mimo terč.
Riešiť , čo so zásobníkmi, do ktorých sa dá nabiť desať nábojov , čo je v rozpore s
pravidlami SZB.
Poznámka ŠTK :
Majstrovstvá SR sa uskutočnil v náhradnom termíne, ktorý schválil VV SZB na základe
informácie, že kluby s preložením súhlasili. Pri MSR sa zistilo, že neboli oslovené všetky
kluby, resp. kluby s preložením nesúhlasili.
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Najčastejšie opakujúce sa problémy počas sezóny, ktorými je potrebné sa
zaoberať :
dokončiť areál v Osrblí
zapájať väčší aktív domácich rozhodcov
doriešiť vznikajúce problémy okolo vzduchoviek so zásobníkmi
počet rozhodcov , nezáujem a nepripravenosť rozhodcov, veľa chýb
venovať väčšiu pozornosť práci a obsadeniu rozhodcov na strelnici
kontrolovať nosenie zbraní
zvýšiť spoločenskú úroveň Majstrovstiev Slovenska
nedostatočná účasť na poradách vedúcich výprav
opakované chyby časomeračskej skupiny
nedostatky v práci technických delegátov

Odporučenie ŠTK :
- neprekladať termíny podujatí, pokiaľ si to nevyžadujú poveternostné podmienky.

Záver
Biatlonová sezóna 2009 – 2010 prebehla aj napriek poveternostným podmienkam a
nepriaznivej zime podľa kalendára a uskutočnili sa všetky podujatia SZB. Príroda opäť
ukázala svoju silu a nepredvídateľnosť a napriek tomu , že sme preteky posunuli na február,
lebo v minulej sezóne už bolo v marci teplo, v tejto sezóne to bolo naopak; do polovice
marca mrzlo a snežilo a v decembri a v januári bolo teplo a nedostatok snehu alebo pršalo.
Preto patrí poďakovanie všetkým , ktorí sa postarali o to ,aby jednotlivé preteky prebehli
dobre a zabezpečili regulérne trate. Postarali sa tak o dobrú propagáciu biatlonu , ktorú
zavŕšili naši reprezentanti na olympijských hrách a prvý krát v našej histórii doniesli domov
celú zbierku olympijských medailí. Chcel by som sa aj ja touto cestou pripojiť k množstvu
gratulantov a poďakovať Anastasii Kuzminovej a Pavlovi Hurajtovi za ich športový výkon a
propagáciu nášho športu.

V Revúcej 25.3.2010

Schválila ŠTK 27.3.2010

Jozef Hirschman

