VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
2010/2011
ŠTK na svojom zasadnutí 2. októbra 2010 delegovala technických delegátov a rozhodcov na súťaže
Viessmann pohára v biatlone. Z uskutočnených súťaží technickí delegáti predložili správy, z ktorých
predkladáme vyhodnotenie.
29.‐30.12.2010, Osrblie
Majstrovstvá Slovenska, MiA , ŽyA
I. kolo, dorast a dospelí (okrem MiA , ŽyA)
TD I: J. Hirschman
TD II: I. Šarišský
Delegovaní rozhodcovia: P. Mešťan, A. Mešťanová, Ľ. Vilusz
15.‐16.01.2011, Osrblie
I. kolo, MiA , ŽyA, žiaci
II. kolo, dorast a dospelí (okrem MiA , ŽyA)
TD I: O. Kosztolányi
TD II: M. Mesík
Delegovaní rozhodcovia: P. Blahušiak, D. Blahušiaková, M. Sedláček
29.‐30.1.2011, Predajná (Osrblie)
II. kolo, žiaci
TD I: J. Šimočková
TD II: J. Matiaško
Delegovaní rozhodcovia: B. Polašeková, N. Šovčíková, B. Paugschová
12.2.2011, Osrblie
Majstrovstvá Slovenska, dorast a dospelí
13.2.2011, Osrblie
II. kolo, MiA , ŽyA
III. kolo, dorast a dospelí (okrem MiA , ŽyA)
TD I: J. Filip
TD II: O. Kosztolányi
Delegovaní rozhodcovia: P. Kolhánek, S. Kosztolányiová, I. Luptvoský
19.2.2011, Králiky (Osrblie)
Majstrovstvá Slovenska, žiaci
20.2.2011, Králiky (Osrblie)
III. kolo, žiaci
TD I: P. Kobela
TD II: K. Štricová
Delegovaní rozhodcovia: P. Olbrychtovič, J. Leitner ml., M. Leitner
5.‐6.3.2011, Osrblie
Majstrovstvá Slovenska, všetky kategórie (okrem MiA , ŽyA)
III. kolo, MiA , ŽyA
TD I: J. Hirschman
TD II: P. Mešťan
Delegovaní rozhodcovia: I. Šarišský, A. Hasara, A. Mešťanová

29.‐30.12.2010, Osrblie
Majstrovstvá Slovenska, MiA , ŽyA
I. kolo, dorast a dospelí (okrem MiA , ŽyA)
TD I: J. Hirschman
TD II: I. Šarišský
Delegovaní rozhodcovia: P. Mešťan, A. Mešťanová, Ľ. Vilusz
J. Hirschman správu TD spracoval v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B.
1. PROPOZÍCIE ‐ obsah propozícií zodpovedal pravidlám a smerniciam vydaným pre sezónu.
2. PREZENTÁCIA ‐ v mieste pretekov v časti bunky. Prihlásení pretekári z Maďarska neprišli
a neskoro sa odhlásili. Po prezentácii bola vydaná nová štartovná listina. V štartovnej listine
na preteky s hromadným štartom boli neštartujúci pretekári z Poľska.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ ‐ podľa pravidiel, meranie času elektronicky, podporené ručným meraním v
cieli. Rozhodcovia pracovali spoľahlivo.
b) Trate ‐ pripravené dobre, prírodný sneh, okruh 4 km, čerstvo napadaný sneh.
c) Strelnica ‐ bola označená, strelecké stanovištia boli vytýčené vhodným spôsobom.
Rozhodcovia pracovali spoľahlivo.
d) Trestné kolo ‐ umiestnené za strelnicou na lúke, dve kontroly dostatočné.
e) Výpočtové stredisko ‐ umiestnené v priestore štartu a cieľa, časomeračská firma
zabezpečená SZB.
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ podľa pravidiel.
5. VÝSLEDKY ‐ meranie času elektronicky, streľba zadávaná elektronicky. Priebežné a predbežné
výsledky včas. Oficiálne výsledky po schválení Súťažnou porotou. Výsledky kluby dostali v
sobotu a v nedeľu so štartovnými číslami, v nedeľu po skončení pretekov s hromadným
štartom.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ rýchlostné preteky ‐ diskvalifikácia pretekárky č. 30 za porušenie
bezpečnostných predpisov 11.3.5.t 8.5.2.1 (bezpečnostná kontrola na strelnici po streľbe),
prirážky za neodbehnuté TK. Preteky s hromadným štartom ‐ diskvalifikácia pretekárky č. 79
za porušenie bezpečnostných predpisov 11.3.5.t (práca so zbraňou na strelnici).
7. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli.
8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ pracovali zodpovedne v zložení, ako boli uvedení v propozíciách.
9. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ v priestore
areálu bolo zabezpečené sociálne zariadenie.
10. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ zdravotník s autom organizátora.
11. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ primeraná. Výsledky boli vyhlásené vo štvrtok. Médiá ‐ STV,
Markíza, regionálna televízia a aj zástupcovia tlače.
12. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ podujatie malo dobrú úroveň, ku ktorej prispela aj účasť
našich najlepších pretekárov na čele s olympijskými medailistami.
Rozhodnutie SZB poskytnúť finančné prostriedky na výrobu snehu a personálne zabezpečenie
areálu bolo správne.
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- vlajková výzdoba aj napriek upozorneniu nebola
15.‐16.01.2011, Osrblie
I. kolo, MiA , ŽyA, žiaci
II. kolo, dorast a dospelí (okrem MiA , ŽyA)
TD I: O. Kosztolányi
TD II: M. Mesík
Delegovaní rozhodcovia: P. Blahušiak, D. Blahušiaková, M. Sedláček
O. Kosztolányi správu TD spracoval v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B.
1. PROPOZÍCIE ‐ v zmysle pravidiel 2.5 spracované a rozposlané v čas.

2. PREZENTÁCIA ‐ podľa propozícií. Pri prezentácii sa zistilo, že tri kluby nemali spracované
prihlášky z dôvodu ich neprijatia E‐mailom usporiadateľa. Vyriešilo sa to dvojštartom.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ ‐ pripravený podľa pravidiel, rozhodcovia v dostatočnom počte.
b) Trate ‐ pokryté technickým snehom, ktorý vzhľadom k plusovým teplotám a dažďu nebol
dobrej kvality. V prvý súťažný deň bol zakázaný pohyb na tratiach do začiatku nástrelu.
c) Strelnica ‐ podľa pravidiel. Drobné nedorozumenia v radoch rozhodcov.
d) Trestné kolo ‐ podľa pravidiel.
e) Výpočtové stredisko ‐ pracovalo bez pripomienok.
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ podľa pravidiel.
5. VÝSLEDKY ‐ podľa pravidiel.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ zasadala bez problémov. Riešila neodbehnuté TK 11.3.4.a), 11.3.3.c),
nevystrelené náboje 11.3.4.c), časové vyrovnanie 8.9, pokarhanie 11.3.1, napomenutie
Súťažnou porotou 11.3.6 a diskvalifikácie 11.3.5.t), 11.3.5.s), 11.3.5.j).
7. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ vzhľadom k počasiu, Súťažná porota rozhodla druhý deň vymeniť
čas štartu žiackych a dospelých kategórii (žiaci štartovali namiesto dospelých).
8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ pracovali podľa svojho zaradenia.
9. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ v priestore
areálu hygienické zariadenia v potrebnom množstve.
10. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ bolo počas pretekov stále k dispozícií.
11. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ na potrebnej spoločenskej úrovni, vrátane reklám partnerov SZB.
12. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ preteky aj napriek nepriazni počasia na primeranej
športovej úrovni.
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- vyriešiť systém posielania prihlášok na adresu k tomu účelu vytvorenú so spätným
potvrdením prijatia prihlášky.
- vzduchovkové terče nespĺňajú kritériá pravidiel. Sú opotrebované a potrebujú opravu.
- vymeniť vlajku SZB, je opotrebovaná.
29.‐30.1.2011, Predajná (Osrblie)
II. kolo, žiaci
TD I: J. Šimočková
TD II: J. Matiaško
Delegovaní rozhodcovia: B. Polašeková, N. Šovčíková, B. Paugschová
J. Šimočková správu TD spracovala v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B.
1. PROPOZÍCIE ‐ v zmysle pravidiel 2.5 spracované a rozposlané včas. Zmena 2. kolo žiaci
z Predajnej do Osrblia oznámená na stránke www.biatlon.sk 24. 01. 2011.
2. PREZENTÁCIA ‐ prebiehala v stanovenom čase v Osrblí.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ ‐ obvyklá orientácia bola zmenená na opačnú.
b) Trate ‐ s technickým snehom pokrytým vrstvou prírodného, kvalitne upravené,
premrznuté.
c) Strelnica ‐ podľa pravidiel. Priebeh nástrelu narušovali pretekári pohybujúci sa
v protismere. Počet rozhodcov 13 nedostatočný.
d) Trestné kolo ‐ podľa pravidiel.
e) Výpočtové stredisko ‐ umiestnené v bunke pri cieli, technicky a materiálne dobré
zabezpečené.
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ na základe prihlášok a losovania boli zostavené správne. V elektronickej
podobe skontrolované v piatok. Chyby v evidencii KB (názov KB, KB BŠK Prešov chýba).
5. VÝSLEDKY ‐ podľa pravidiel.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ zasadala bez problémov. Riešila neodbehnuté TK 11.3.3.c), nevystrelené
náboje 11.3.4.c), časové vyrovnanie 8.9, odpočet priemerných časov TK za nefunkčný terč.

7. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ vzhľadom k nízkej teplote ‐150C ráno, Súťažná porota rozhodla
v nedeľu preložiť štart z 10:00 na 11:00.
8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ z 13 členov OV KB Predajná bolo prítomných len 6.
9. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ ako obvykle.
10. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ bolo počas pretekov stále k dispozícií.
11. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ na potrebnej spoločenskej úrovni, vrátane reklám partnerov SZB.
12. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ usporiadané zodpovedne, podľa pravidiel SZB.
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- vedúci pretekár priebežného rebríčka by sa mal určovať z redukovaného počtu pretekov,
podľa tabuliek uvedených v pravidlách SZB. ŠTK by mala urobiť pomocné kritériá.
- plán trate a umiestnenie štartu, pre žiakov z týchto pretekov doporučujem aj na M‐SR.
- nutnosť opraviť (repasovať) vzduchovkové terče (nespĺňajú kritéria pravidiel), terče je
potrebné natierať.
12.2.2011, Osrblie
Majstrovstvá Slovenska, dorast a dospelí
13.2.2011, Osrblie
II. kolo, MiA , ŽyA
III. kolo, dorast a dospelí (okrem MiA , ŽyA)
TD I: J. Filip
TD II: O. Kosztolányi
Delegovaní rozhodcovia: P. Kolhánek, S. Kosztolányiová, I. Luptovský
J. Filip správu TD spracoval v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B.
1. PROPOZÍCIE ‐ v zmysle pravidiel 2.5 spoločné pre všetky preteky organizované KB Osrblie.
2. PREZENTÁCIA ‐ podľa propozícií.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ ‐ pripravený podľa pravidiel.
b) Trate ‐ dobre pripravené, zmrznutý sneh upravený ráno ratrakom.
c) Strelnica ‐ podľa pravidiel, obsadenie rozhodcov bolo postačujúce.
d) Trestné kolo ‐ podľa pravidiel, spojenie so strelnicou vysielačkami.
e) Výpočtové stredisko ‐ pracovalo spoľahlivo.
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ podľa pravidiel. Vedúci pretekári farebne označení.
5. VÝSLEDKY ‐ podľa pravidiel.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ zasadala bez problémov. Riešila: viď. Prvé strany výsledkových listín.
7. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli.
8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ pracovali podľa svojho zaradenia.
9. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ v čase
pretekov občerstvenie a hygienické zariadenia v potrebnom množstve.
10. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ bolo počas pretekov stále k dispozícií.
11. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ na primeranej spoločenskej úrovni.
12. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ ku kvalite prispela účasť pretekárov ČSB.
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- prehodnotiť rozdelenie M‐SR na rôzne termíny
- navrhujem, aby sa usporadúvali M SR pre všetky kategórie spoločne v rovnakom čase a
mieste.
19.2.2011, Králiky (Osrblie)
Majstrovstvá Slovenska, žiaci
20.2.2011, Králiky (Osrblie)
III. kolo, žiaci
TD I: P. Kobela
TD II: K. Štricová

Delegovaní rozhodcovia: P. Olbrychtovič, J. Leitner ml., M. Leitner
P. Kobela správu TD spracoval v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B
1. PROPOZÍCIE ‐ v zmysle pravidiel 2.5.
2. PREZENTÁCIA ‐ podľa propozícií v bunke na štadióne. Na porade vedúcich výprav sa
zúčastnilo sedem zástupcov KB.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ ‐ nie je najvhodnejšie umiestnený pod nadjazdom do prejazdného kola a na
strelnicu (po 5m hneď zákruta vpravo a následne stúpanie na nadjazd)
b) Trate ‐ pripravené dobre. V sobotu kašovitý sneh a v nedeľu mierne zľadovatený.
c) Strelnica ‐ podľa pravidiel s neregulárnymi terčmi (nutná kompletná oprava). V nedeľu až
deväť sporných prípadov. Chýbalo číselné označenie terčov.
d) Trestné kolo ‐ podľa pravidiel, spojenie so strelnicou vysielačkami.
e) Výpočtové stredisko ‐ pracovalo spoľahlivo.
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ spracovávala výpočtová skupina podľa pravidiel.
5. VÝSLEDKY ‐ podľa pravidiel.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ riešila v sobotu nosenie palíc pri preberaní zbrane zo stojana, upozornení
pretekári a tréneri. V nedeľu riešila SP neregulárne terče a s tým súvisiace časové vyrovnania.
Trať žiakov 10‐11roč. veľmi náročná (strmá zákruta a prevýšenie).
7. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli.
8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ pracovali spoľahlivo tak, ako boli uvedení v propozíciách. Pretekov sa
nezúčastnil TD II. pre nemoc.
9. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ v čase
pretekov hygienické zariadenia v potrebnom množstve.
10. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ auto organizátora, zdravotník v označenom priestore.
11. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ podujatie malo primeranú spoločenskú úroveň. Vyhlásenie M SR
malo prebehnúť samostatne.
12. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ preteky sa kvôli zlým snehovým podmienkam na
Králikoch konali v Osrblí. Trate pre najmladšiu kategóriu boli náročné, navyše v ostrej zákrute
bolo až 20 pádov.
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- zaoberať sa stavom vzduchovkových terčov, pristúpiť k oprave a pravidelnému servisu
- pripraviť pre žiacke kategórie v areáli biatlonu v Osrblí stále bežecké trate
- doporučujem organizátorovi preškoliť rozhodcov
5.‐6.3.2011, Osrblie
Majstrovstvá Slovenska, všetky kategórie (okrem MiA , ŽyA)
III. kolo, MiA , ŽyA
TD I: J. Hirschman
TD II: P. Mešťan
Delegovaní rozhodcovia: I. Šarišský, A. Hasara, A. Mešťanová
J. Hirschman správu TD spracoval v súlade s Pravidlami biatlonu SZB, príloha č. 12B
1. PROPOZÍCIE ‐ obsah propozícií zodpovedal pravidlám a smerniciam vydaným pre sezónu.
2. PREZENTÁCIA ‐ sa uskutočnila v mieste pretekov v časti bunky. Na porade vedúcich sa
zúčastnilo deväť zástupcov KB.
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ ‐ pripravený podľa pravidiel.
b) Trate ‐ pripravené dobre s umelým snehom v dostatočnej šírke a hrúbke. Na trať pri
horárni vytekala voda a vytvára sa tam zľadovatená plocha.
c) Strelnica ‐ pripravená podľa pravidiel. Rozhodcovia pracovali spoľahlivo.
d) Trestné kolo ‐ bez problémov.
e) Výpočtové stredisko ‐ pracovalo spoľahlivo a rýchlo.
4. ŠTARTOVÉ LISTINY ‐ po prezentácii bola vydaná nová štartovná listina.

5. VÝSLEDKY ‐ podľa pravidiel.
6. SÚŤAŽNÁ POROTA ‐ prirážky za neodbehnuté TK, diskvalifikácia za porušenie bezpečnostných
pravidiel, prirážka za malé porušenie zásad fair‐play, napomenutie za nešportové správanie.
7. MIMORIADNE UDALOSTI ‐ neboli.
8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI ‐ pracovali v zložení ako boli uvedení v propozíciách.
9. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA ‐ v priestore
areálu bolo zabezpečené sociálne zariadenie.
10. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE ‐ zdravotník s autom organizátora.
11. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ ‐ primeraná spoločenská úroveň.
12. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV ‐ usporiadané zodpovedne, podľa pravidiel SZB. Bol
zabezpečený dostatočný počet rozhodcov a hlavne pracovali zodpovedne.
13. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- opraviť priekopu v priestore pri horárni
- jednotne zaodieť rozhodcov
- zabezpečiť komentátora na Majstrovstvá Slovenska
Návrhy a odporúčania ŠTK z 07.4.2011:
-

zapojiť väčší počet členov klubu do organizácie súťaži
prehodnotiť zmluvu s časomeračskou firmou
sprístupniť TD obsah zmluvy s časomeračskou firmou (iba obsah prác)
účasť klubov na poradách vedúcich výprav okrem pretekov v Osrblí sa zlepšila
dopisovanie a odhlasovanie pretekárov v štartovej listine pri prezentácii
tlakovanie vzduchových zbrani pretekármi je zakázané, organizátor musí vyznačiť priestor
pre tlakovanie
puzdra na zbrane s okienkom
zaviazať TD poslať správu do 5 dni predsedovi ŠTK E‐mailom
zvážiť spôsob včasného informovania členov aktívu TD SZB o aktuálnych nedostatkoch
zistených TD na súťaži

Spracoval: Mgr. Tomáš FUSKO
Dňa: 14.04.2011

