VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
2014/15

ŠTK na svojom zasadnutí 25.9.2014 delegovala technických delegátov a rozhodcov na súťaže
Viessmann pohára v biatlone. V sezóne 2014/2015 sa uskutočnili všetky naplánované podujatia
v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Technickí delegáti z nich predložili správy, v ktorých
oznámili aj svoje pripomienky a návrhy.

I. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE D+D, M SR MIA, ŽYA
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 3.- 4.1. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Imrich Šarišský, rozhodca IBU
Anton Hasara, rozhodca III. triedy
Jozef Matiaško, rozhodca III. triedy
Nadežda Šovčíková, rozhodkyňa III. triedy
Božena Polašeková, rozhodkyňa III. triedy
Propozície:
chyba na 2. strane, v úvode bolo uvedené chybne III. kolo namiesto I. kola
Trate:
aj napriek predchádzajúcim nepriaznivým poveternostným podmienkam trate
pripravené kvalitne, ale skrátené
Štartovné listiny: načas vyhotovené, uvedený zlý údaj v dĺžke trate kategória ŽyA
Súťažná porota: TD Imrich Šarišský/KB Prešov
RP Tomáš Fusko/KB TOM
delegovaný rozhodca Jozef Matiaško/KB Pravenec
Anna Murínová/KB Valaská-Osrblie
Juraj Sanitra/VŠC Dukla BB
Účasť na porade vedúcich výprav slabá, účasť z 26 klubov 12 zúčastnených.
Zúčastnili sa všetci delegovaní rozhodcovia. Nedostatok v prvý deň pretekov, keď pri kontrole zbraní
a streliva bol iba jeden rozhodca, ktorý nestíhal kontrolovať pretekárov po príchode do cieľa
a pretekári museli čakať na kontrolu.
Návrhy a odporúčania TD
- dobre sa osvedčila akreditácia pre trénerov na vstup do priestorov strelnice, počas
oficiálneho tréningu a pretekov bolo zabezpečené uvoľnenie tratí

I. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE MIA, ŽYA A ŽIACKE KATEGÓRIE
II. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE D+D
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 10.- 11.1. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Jozef Hirschman, rozhodca IBU
Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy
Dušan Šimočko, rozhodca III. triedy
Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy
Dagmar Mondlová, rozhodkyňa III. triedy, 10.1. ospravedlnená
Strelnica:
nebola vybavená kamerami podľa článku 3.4.8 schválenom Prezídiom SZB
Štartovné listiny: boli vyhotovené bez vyznačenia vedúceho pretekára
Súťažná porota: TD Jozef Hirschman/KB Magnezit Revúca
RP Tomáš Fusko/KB TOM
TD II Mirko Oberhauser/ KB Valaská-Osrblie
Igor Luptovský/KB Vyhne
Jaroslav Baloga/Fox Team Prešov
Súťažná porota riešila diskvalifikácie za porušenie bezpečnostných predpisov a nesplnenie disciplíny,
prirážky za neodbehnuté TK , ako aj za nevystrelený náboj.

Súťažná porota riešila aj pridelenie bodov v kategóriách, v ktorých nedobehli do cieľa aspoň traja
pretekári. TD navrhoval dodržanie Pravidiel SZB podľa prílohy č.4 bod 6.3.2 , riaditeľ pretekov dal iný
návrh, ktorý bol väčšinou schválený a pretekárom boli pridelené body podľa tohto návrhu.
Účasť na porade vedúcich výprav z 27 zúčastnených klubov sa prvej porady zúčastnili len 8
zástupcovia klubov.
Pretože sa v nedeľu bežal vyraďovací šprint, bola naplánovaná porada aj v tento deň, no účasť bola
ešte biednejšia, zúčastnili sa len piati zástupcovia klubov.
Návrhy a odporúčania TD
- vyraďovací šprint zaradiť do súťaží ako doplnkové preteky a nie ako hlavné
- doriešiť spravodlivé bodovanie vo vyraďovacom šprinte, súčasné bodové hodnotenie
nehodnotí samotný športový výkon pretekára, ale to, či do cieľa dobehne len jeden alebo
viacerí pretekári
- doriešiť označenie vedúceho pretekára.

II. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE - ŽIACKE KATEGÓRIE
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 14.- 15.2. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Jozef Matiaško, rozhodca III. triedy
Božena Paugschová, rozhodkyňa III. triedy
Róbert Amtman, rozhodca III. triedy
Ružena Hasillová, rozhodkyňa III. triedy
Eva Darmová, rozhodkyňa III. triedy, ospravedlnená
Propozície:
včas spracované s malou chybou (TD nešpecifikoval)
Súťažná porota: TD Jozef Matiaško/KB Pravenec
OV Ondrej Kosztolányi /KB Vyhne
Delegovaný rozhodca Róbert Amtman/ KB Valaská-Osrblie
Libor Mladší /KB Magnezit Revúca
Jaroslav Baloga/Fox Team Prešov
Na porade vedúcich výprav sa zúčastnilo 8 klubov.
Hlavný rozhodca riešil problém s nespadnutým závažím 2x s jedným rozhodcom a kolíziu rozhodcu
s pretekárkou.
Návrhy a odporúčania TD
- treba zvážiť zaraďovanie rozhodcov na jednotlivé pozície

III. KOLO VIESSMANN POHÁRA V BIATLONE
MAJSTROVSTVÁ SR V BIATLONE
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 28.2.- 1.3. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Miroslav Mesík, rozhodca III. triedy
Jozef Filip, rozhodca IBU
Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy
Božena Polašeková, rozhodkyňa III. triedy
Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy
Pôvodne ŠTK delegovala - P. Blahušiaka, D. Blahušiakovú, J. Žambora (ospravedlnení)
Propozície:
možno veľa upozornení
Prezentácia:
pretekári z Maďarska, niektorí boli prihlásení podľa našich pravidiel
do vyššej kategórie - do štartovnej listiny boli zaradení podľa prihlášok
Priestory:
cieľová doska nespĺňala hrúbku a uloženie cieľovej čiary,
menší problém vznikal na otočke označenej oranžovou farbou
Strelnica:
problém s terčmi na vzduchovkovej strelnici, je potrebné kontrolovať
kalibrovanie, záklopky na terčoch a systém dvíhania (doporučujem každému TD)
Štartovné listiny: žrebovanie prebehlo 40 min. po uplynutí času na podanie prihlášok za účasti TD.
Menšie nedostatky s pretekármi z Maďarska.
Súťažná porota: TD Miroslav Mesík/KB Selce

RP Tomáš Fusko /KB TOM
Delegovaný rozhodca Božena Polašeková/ KB Pravenec
Libor Mladší /KB Magnezit Revúca
Gustáv Majdiš /ŠK Meteor Dolný Kubín
Súťažná porota odsúhlasila výsledky pretekov, udelila prirážky, časové vyrovnania a diskvalifikáciu.
Prirážky boli za neodbehnuté trestné kolá, časové vyrovnania za zdržný čas na strelnici
a diskvalifikácia za informáciu na strelnici, napomenula Lukáša Olejára TU Zvolen za lyžovanie na
tratiach počas preteku, riešila aj zlé uloženie zbrane v stojane na strelnici pretekárky Viktórie Forster.
Pretekárke nebol udelený trest, pretože nebola vykonaná kontrola uloženia zbraní v stojane pred
pretekom.
Účasť na porade vedúcich výprav z 30 klubov (z toho 6 z Maďarska) sa zúčastnilo 13 klubov.
Zo strany klubov bola na porade vznesená požiadavka na zmenu štartu žiackych kategórií.
Za zmenu hlasovalo 8 zástupcov klubov. Za dodržanie programu 4 zástupcovia klubov + riaditeľ
pretekov a technický delegát.
Na preteky bolo pozvaných 41 rozhodcov, zúčastnilo sa 37. Hlavný rozhodca musel použiť rozhodcov
aj z kancelárie pretekov. Uvedený počet je pre preteky s hromadným štartom nepostačujúci.
Návrhy a odporúčania TD
- v ďalších pretekoch viac kontrolovať komunikáciu na strelnici
- pri zostavovaní kalendára treba zvážiť druhy pretekov v dvoch dňoch po sebe, aby sa nebežali
dva najdlhšie preteky
- je potrebné kontrolovať vzduchovkové terče pred pretekmi, po sezóne je potrebné spraviť na
terčoch lepší servis

MAJSTROVSTVÁ SR V BIATLONE
Dátum a miesto konania
Usporiadateľ
Technický delegát
Technický delegát 2
Delegovaní rozhodcovia SZB

NBC Osrblie, 7.- 8.3. 2015
Slovenský zväz biatlonu
Jana Šimočková, rozhodkyňa IBU
Nadežda Šovčíková, rozhodkyňa III. triedy
Milan Trnik, rozhodca III. triedy
Júlia Ridzoňová, rozhodkyňa III. triedy
Pavel Šima, rozhodca III. triedy
Súťažná porota: TD Jana Šimočková/KB Selce
RP Tomáš Fusko /KB TOM
TD 2 Nadežda Šovčíková/ KB Pravenec
Oľga Konůpková /KB MŠK L. Hrádok
Jaroslav Baloga /ŠK Fox Team Prešov
SP udelila prirážky za neodbehnuté TK, nevystrelené náboje, malé porušenie zásad fair-play,
časovými vyrovnaniami na strelnici.
Doplnila evidenciu napomenutí - 3 pretekári a 3 tréneri
Účasť na porade vedúcich výprav z 29 klubov sa zúčastnilo 9 klubov.
Celkové hodnotenie pretekov - priebeh celého podujatia bol poznačený nedisciplinovanosťou
vedúcich výprav, ktorí ignorujú prítomnosť na poradách, potom nie je možné, aby sa im podali všetky
informácie, pripomenutia a napomenutia, ktoré sú pre nich a členov výprav dôležité, prípadne
vyplynuli z odkazov z predchádzajúcich pretekov. Na poradách majú možnosť navrhovať, protestovať,
pripomienkovať a nie zákulisne osočovať a napádať rozhodnutia typu „o nás bez nás“.
Návrhy a odporúčania TD
- spoločenskú úroveň pretekov a M SR v biatlone prehodnotiť, nie je všetko o financiách. Ako
sa to robilo v minulosti? Pretekári, a tí ostatní, si ani neuvedomujú, čo všetko je nutné urobiť,
pripraviť pre tak „krásne“ preteky, všetko je im samozrejmé, nemajú zdanie, čoho sú
súčasťou
- nájdite spôsob, ako prinútiť k účasti vedúcich výprav na poradách – zmeniť v pravidlách
„porady vedúcich výprav sa môžu zúčastniť“ na „zástupca každého zúčastneného klubu je
povinný“

-

evidenciu napomenutí zverejniť a vyhodnotiť, menovaných na verejnom fóre pranierovať
a žiadať prísľub nápravy správania sa na pretekoch podľa pravidiel

VYHODNOTENIE ŠTK
a) Vyhodnotenie správ TD predložila O. Hanesová, ktorá v závere konštatovala:
Technickí delegáti zimu 2014/2015 hodnotili pozitívne, keď sa aj napriek zložitým klimatickým
podmienkam podarilo pripraviť areál v požadovanej kvalite. Tiež bolo pozitívne hodnotené
dokončenie budovy NBC.TD zhodne kladne hodnotili činnosť organizátorov.
TD J. Šimočková zvlášť vysoko hodnotila profesionalitu riaditeľa pretekov. Čo sa týka spoločenskej
úrovne podujatí, stále máme rezervy. Účasť médií (RTVS) bola len na prvom kole a je trvale
podmienená účasťou reprezentantov. Kladne bola prijatá činnosť moderátorky podujatí, ktorá
podľa TD zvyšovala spoločenskú úroveň podujatí. V celkovom hodnotení TD ďakovali
organizátorom za vzornú prípravu podujatí na vysokej úrovni a v súlade s pravidlami.
Na druhej strane je potrebné konštatovať, že zo správ TD vyplýva, že niektorí TD nereagujú na
zmeny a úpravy Pravidiel biatlonu:
- TD J. Hirschman:
bodovanie vyraďovacieho šprintu bolo schválené spolu s pravidlami pre tieto preteky, preto
ich nebolo možné bodovať inak
- TD M. Mesík:
platenie členského na pretekoch nie je síce v súlade so Stanovami SZB, ale sekretariát SZB
umožňuje klubom tento postup. Riešenie neskorého protestu M. Halinárovej nebolo v súlade
s disciplinárnym poriadkom. Ak sa vypočutie neuskutočnilo hneď, čo je v takomto
nejednoznačnom prípade chybou, potom je len možnosť odvolania.
Chybou TD bolo hlasovanie o zmene programu. Porada vedúcich nemôže meniť program
počas podujatia, ak si to nevyžaduje aktuálna mimoriadna situácia.
- Čo sa týka delegovania M. Oberhausera, KB Valaská-Osrblie nebol usporiadateľom pretekov.
Okrem akreditácie účastníkov, ktorá prispela k poriadku v priestoroch pretekov, novinkou v tejto
sezóne bol systém napomenutí. Celkovo bolo udelených 16 napomenutí. 6 za nedovolený pohyb
na strelnici, štadióne a moste. 5 za neskorú prihlášku. Po 1 napomenutí za trénovanie na trati
počas pretekov, za predčasné ukončenie streľby, za označenie zbrane po uložení do stojanu,
za neoznámenie skutočnosti, že pretekár vzdal preteky, za náznak porušenia pravidiel
pri manipuláciu s palicami na strelnici.
b) O. Kosztolányi podal správu HR, prezentoval štatistiku účasti rozhodcov na pretekoch,
konštatoval, že situácia s účasťou sa zlepšila. Najväčším problémom je nedostatok rozhodcov,
ktorý bráni prijímaniu kategorických opatrení pri porušení disciplíny. V diskusii bolo navrhnuté,
aby počas pretekov boli rozhodcovia priebežne preškoľovaní.
c) rebríčky, VT – pretekov sa v sezóne zúčastnilo 24 klubov, celkovým víťazom sa stal KB ValaskáOsrblie, súťažilo 227 pretekárov, VT získalo 204 pretekárov
d) Tituly - nie sú žiadne návrhy.
e) Odporúčania ŠTK
- zmeniť článok v pravidlách - účasť na porade ako povinnosť podľa návrhu TD J. Šimočkovej
- doplniť povinnosti TD o povinnosť - v prípade diskvalifikácie vypočuť zainteresované osoby
- vyzvať kluby, aby na ZK pripomienkovali štart žiakov
- napomenutia uverejniť na stránke a poslať predsedom klubov
- za neskorú prihlášku bude požadované 2-násobné štartovné
- opakované napomenutia riešiť podľa DP
- u rozhodcov riešiť neospravedlnené absencie a používanie omamných látok
- požiadať SZB ako zamestnávateľa o zabezpečenie kontroly na používanie omamných látok
- riešiť otočku na oranžovej trati v NBC
- zabezpečiť kamery na strelnicu
- zjednotiť spracovanie predbežných rebríčkov pre M SR
Spracovala Olina Hanesová.
Prejedala ŠTK dňa 28. marca 2015.

