
Vyhodnotenie zimnej sezóny 
2015/2016 

a) Vyhodnotenie správ TD predložila O. Hanesová, ktorá sa zaoberala zväčša pripomienkami TD 
a ich odporúčaniami a návrhmi.

b) Vyhodnotenie hlavného rozhodcu podal O. Kosztolányi. Navrhol, uskutočniť pred sezónou
poradu s TD a delegovanými rozhodcami a pripomenúť ich povinnosti.
ŠTK schvaľuje doplniť úlohu 20/2014 pre zimnú sezónu - delegovaní funkcionári SZB prídu na
preteky v deň žrebovania na poradu s organizátorom.

c) VT, rebríčky, výsledky pohára predložil O. Kosztolányi. Konštatoval, že podujatí SZB sa v
zúčastnilo 22 klubov biatlonu. Celkove sa pretekov zúčastnilo 229 pretekárov, z toho 19
získalo M VT, 114 I.VT, 42 II.VT a 26 III.VT. Víťazom pohára sa stala VŠC Dukla Banská Bystrica,
ktorá vyhrala aj v seniorských kategóriách. V juniorských kategóriách vyhral KB Valaská-
Osrblie a v žiackych kategóriách Fan klub biatlonu.

d) tituly - nie sú žiadne návrhy
e) odporúčania:

- zlepšiť zdravotnú službu, musí byť vyčlenený zdravotník, ktorý nie je v kombinácii
s rozhodcom, zabezpečiť materiál pre zdravotníka 

- časomeračská firma nedala zoznam napomenutí, má časté chyby v zápise streľby, je 
potrebná dôslednejšia kontrola TD, výhrady voči neskorému príchodu pracovníkov 
časomeračskej firmy na podujatie, nedostatočná príprava na podujatie 

- chyby v štartovných listinách z dôvodu postaršenia, nutná kontrola postaršenia zo 
strany TD, ktorý musí vedieť, kto je postaršený 

- usporiadanie strelnice pripomienkoval P. Kobela, málo miesta, kolízie na strelnici hlavne 
v pretekoch s hromadným štartom. V súvislosti s úpravami pre IBU pohár T. Fusko 
informoval, že to ešte nie je konečný stav, ale aj tak sa musíme zaoberať touto otázkou. 

- vzduchovkové terče sú skoro všetky poškodené, zabezpečiť čísla pod vzduchovkové 
terče, aby boli rovnaké na všetkých podujatiach a boli súčasťou terčov, ukladanie 
materiálu je katastrofálne, stále sa plytvá materiálom. Správca majetku SZB zabezpečí a 
dôsledne bude uplatňovať systém preberania a odovzdávania terčov, systém značenia 
atď. 

- propagácia, preveriť možnosti propagácie aj v Banskej Bystrici 
- potreba zainteresovať rozhodcov, aby pomohli na strelnici a na štadióne, pravidelne 

chodia neskoro a hneď odchádzajú 
T. Fusko konštatoval, že toto je špecifikom Osrblia a tento problém je potrebné postupne 
odstraňovať. 

ŠTK, 25.03.2016 



VYHODNOTENIE  SPRÁV TECHNICKÝCH  DELEGÁTOV 
  
ŠTK na svojom zasadnutí 5.10.2015 delegovala technických delegátov a rozhodcov 
na súťaže Viessmann pohára v biatlone. V sezóne 2015/2016 sa napriek extrémne 
nepriaznivým poveternostným podmienkam uskutočnili v Národnom biatlonovom 
centre v Orblí všetky naplánované podujatia. I.kolo dorastu a dospelých bolo pre 
nedostatok snehu presunuté z 2.-3.1. na 23.-24.1.2016 a uskutočnilo sa spolu 
s II.kolom žiakov.  Technickí delegáti  predložili správy zo všetkých podujatí.  Vo 
vyhodnotení správ predkladáme pripomienky, záverečné hodnotenie  a návrhy  
technických delegátov SZB. 
 
I. kolo Viessmann pohára, II. kolo Viessmann pohára D+D 
 
Dátum a miesto konania: 9. - 10.1.2016, NBC Osrblie 
Technický delegát: Imrich Šarišský, rozhodca IBU 
Technický delegát 2: Anton Hasara, rozhodca III. triedy 
Delegovaní rozhodcovia: Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy Anton Hasara, rozhodca 
III. triedy Jozef Filip, rozhodca IBU 
 
1. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

a) Trate - Vzhľadom na zlé poveternostné podmienky pre zasnežovanie, boli trate kvalitne pripravené. 
b) Strelnica - V prvý deň pretekov, bol problém so stavom č. 24 – nezaznamenával streľbu. 

2. VÝSLEDKY - S minimálnym zdržaním (prepočítanie času, nebol spustený dvojštart). 
3. SÚŤAŽNÁ  POROTA  

Predseda : Imrich  Šarišský- TD I 
Riaditeľ pretekov :Tomáš Fusko 
Delegovaný rozhodca SZB : Jozef Filip 
Členovia: Jaroslav Baloga, Fox team Prešov 
                 Gustáv Majdiš, ŠK Meteor Dolný Kubín 
Súťažná porota riešila diskvalifikáciu č. 39 – manipulácia so zbraňou, č. 28,46,33,71,60 – prirážka za 
neodbehnuté trestné kolo. Diskvalifikácia č.38 – použitie druhého zásobníka 
           Č. 52 – vytočenie zbrane 
           Č. 73 – časové vyrovnanie za zdržanie 
           Č. 39 – napomenutie súťažnou porotou 
            Č. 34 – prirážka za nevystrelený náboj 
           Č. 57 a č. 17 - vzdali 

4. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH  VÝPRAV - z 28 klubov 12 zúčastnených 
5. MIMORIADNE  UDALOSTI  

Č. 27 Elena Ermaková – spadla na trati odmietla ošetrenie. 
Č. 14 Anna Mária Košinová  – odpadla (arytmia srdca)podaný liek a ošetrenie zdravotnou službou. 

6. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - organizácia a priebeh pretekov pripravených na kvalitnej úrovni a v súlade 
s pravidlami SZB, dodatočne nominovaný II. TD A. Hasara namiesto R. Antmana  

7. ROZHODCOVIA  - Vzhľadom na to, že HR mal veľa ospravedlnených rozhodcov (choroba, zamestnanie) 
zabezpečil činnosť  dobre. V prvý deň pretekov sa vyskytol problém na štarte rozhodcovia (Šulejová, Mihal) 
nepustili dvojštart). 

8. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ - Zabezpečené na dobrej úrovni.  
9. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV - Technicky a organizačne dobre zabezpečené. 
10. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 

- Opakovane prevláda problém s účasťou na poradách 
- Zdravotná služba by mala byť lepšie zabezpečená (materiálovo) počas pretekov 



- Zabezpečiť lepšie kontroly pri vyberaní zbraní zo stojanov, najmä pri žiackych kategóriách (aj napriek 
tomu, že je tam II. TD, rozhodcovia by si mali všímať či pretekár vyberá svoju zbraň zo stojanu a dáva ju 
naspäť na miesto)  

 
II. kolo Viessmann  pohár v biatlone – žiaci a preložené  I.kolo dorastu 
a dospelých   
 
Dátum a miesto konania:23. - 24. 1. 2016, NBC Osrblie  
Technický delegát: Jana Šimočková, rozhodkyňa IBU 
Technický delegát 2:Nadežda Šovčíková, rozhodkyňa III. triedy 
Delegovaní rozhodcovia: pôvodne uvedení v propozíciách boli nahradení nasledovne 
                                           Miroslav Mesík, rozhodca III. triedy 

                            Miroslav Leitner, rozhodca III. triedy 
                            Soňa Kosztolányová st, rozhodkyňa IBU 

1. PROPOZÍCIE - Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa 7.1.2016. 
      Vytlačila si ich z dokumentov stránky SZB, už sa nerozposielajú. 
2. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - všetko  vzorne pripravené, počas pretekov 

poverení rozhodcovia zistené  nedostatky včas nahlásili, odstránené boli podľa pravidiel, 
uvedené vo výsledkových listinách a evidencii napomenutí 

3. ŠTARTOVÉ  LISTINY - v sobotu štartová listina D+D - chybne zaradení pretekári 
(postaršení pre preteky v predchádzajúcom kole VP z dôvodu   nominačiek) Hubač 
Samuel-Vyhne, Ottinger Lukáš, Sklenárik Tomáš-  obaja ŽP Šport Podbrezová   

        do kategórie DiA a Haidelmeierová Veronika-MŠK Brezno  do kategórie DyA štartovali v 
uvedených  kategóriách, ale bežali trať 6 km pre kategórie DiB, DyB 

        - v nedeľu štartová listina žiakov pre preteky s hromadným štartom bola nesprávne  
zostavená na základe  predbežného rebríčka a nie podľa výsledkov sobotňajších 
výsledkov 
VÝSLEDKY - všetko  vzorne spracované, výsledky pretekárov : Hubač Samuel-Vyhne, 
Ottinger Lukáš, Sklenárik Tomáš-   obaja ŽP Šport Podbrezová  a Haidelmeierová 
Veronika-MŠK Brezno boli správne  zaradené do kategórii DiB, DyB 

4. SÚŤAŽNÁ  POROTA  
Predseda :  Jana Šimočková, TD I 

      Riaditeľ pretekov : Tomáš Fusko 
      Delegovaný rozhodca SZB: Miroslav Mesík 
      Členovia:  Igor Luptovský – KB Vyhne 
                       Štefan Baloga – BŠK Prešov 

– vyhodnocovala a schvaľovala výsledky so všetkými prirážkami za neodbehnuté TK, 
nevystrelené náboje a za nesprávne vkladanie a vyberanie palíc do stojana 
– doplnila evidenciu napomenutí – 2 pretekári a  1 tréner 

5. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH  VÝPRAV 
     počet zúčastnených klubov celkom   19 
     počet klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady  6 
6. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI  - spolupráca s riaditeľom pretekov a organizačným výborom bola 

dobrá,  správy o priebehu pretekov podávali včas, ak bolo potrebné napomáhali riešeniu 
problémov 

7. ROZHODCOVIA - štatistiku a hodnotenie mal na starosti hlavný rozhodca  Ondrej 
Kosztolányi, neviem o žiadnych nedostatkoch ani  problémoch s rozhodcami, ani 
delegovaní rozhodcovia nepodali žiadne informácie, ktoré by bolo potrebné uviesť do tejto 
správy 

8. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE- zabezpečené usporiadateľom- zdravotnou sestrou a 
pohotovostným vozidlom 

 



 
9. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ 
      otvorenie pretekov –  hlásateľka O. Hanesová prečíta informácie z propozícii, upozorňuje  

na prebiehajúce štarty pretekárov, ich priebežne príchody do cieľa a ich umiestnenie vo 
výsledkových listinách 

       vyhlasovanie výsledkov – tradične, väčšinou len za prítomnosti trénerov, rodičov a členov 
svojich klubov   

      účasť hostí, sponzorov, masmédií – neboli prítomní 
             propagácia podujatia – len formou propozícii 

10. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
-  vysoká úroveň pripravenosti priestorov konania pretekov, profesionálny prístup riaditeľa 
pretekov, organizátorov a rozhodcov 

      - priebeh celého podujatia však 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 . 

11. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
      - bez návrhov a doporučení 
 
MAJSTROVSTVÁ  SR v biatlone  a  III. kolo Viessmann pohára v biatlone 
s medzinárodnou účasťou (Preteky olympijských nádejí) 
 
Dátum a miesto konania :  20.-21.02. 2016, NBC Osrblie 
 Technický delegát I  : Jozef Hirschman, rozhodca IBU 
 Technický delegát  II : Jozef Filip,  rozhodca IBU 
 Delegovaní rozhodcovia : Pavol Olbrichtovič, rozhodca III.triedy 
                                             Miroslav Leitner, rozhodca III.triedy 
                                             Dušan Šimočko, st. rozhodca III.triedy                  
 
1.PREZENTÁCIA - sa uskutočnila v mieste pretekov. Nakoľko sa počas pretekov konali aj   
    preteky Olympijských nádejí,prvá porada vedúcich výprav sa konala už v piatok       
    a nasledovne aj v sobotu pre slovenské kluby. 
    Na týchto poradách sa zúčastnilo 16 zástupcov z 26 zúčastnených klubov.  
2. SÚŤAŽNÁ  POROTA  
     Predseda : Jozef Hirschman TD  
     Riaditeľ pretekov : Ondrej Kosztolányi  
     Delegovaný rozhodca SZB : Dušan Šimočko st. 
     Členovia : Jirí Václavík- CZ 

                 Magdalena Wielechovska - POL                 
                       Marián  Kazár – SVK   
     Pre žiacke kategórie : členovia : Marian Kazár – KB Predajná 
                                                        Juraj Maxa – KB Breza 
     Boli udelené  prirážky za neodbehnuté TK; diskvalifikácie  za vybočenie od vyznačenej    
     trate, nedodržanie poradia strelieb , a nesplnenie disciplíny podľa11.3.6.w. , ďalej    
     napomenutie za malé porušenie zásad fair-play , a časové vyrovnanie za nefunkčné    
     vzduchovkové terče. 
      Členovia Súťažnej poroty boli prítomní na všetkých stretnutiach – pracovali zodpovedne. 
3. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - Hlavní funkcionári organizátora spoľahlivo a zodpovedne     
    pracovali v zložení ako boli uvedení v propozíciách. 
 
 
 



4. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ - Podujatie malo primeranú spoločenskú úroveň. Výsledky    
     boli vyhlásené v nedeľu .Ceny odovzdávali: O. Kostolányi a predseda organizačného      
     výboru M. Baka. Preteky  po celý čas moderovala skúsená O. Hanesová , ktorá    
     oboznamovala divákov aj s výsledkami. 
5. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
    Rozhodnutie SZB poskytnúť finančné prostriedky na výrobu snehu a personálne   
    zabezpečenie areálu bolo podľa mňa správne a neviem či by ináč bolo možné preteky  
    niekde  zabezpečiť.  Moje poďakovanie patrí aj p.B.Leitnerovi a pracovnej skupine  
    pomocou ktorej, aj napriek tomu ,že už nikde na okolí nebol sneh, zabezpečili preteky na  
    vynikajúcej úrovni. 
    Bol zabezpečený dostatočný počet rozhodcov a hlavne pracovali zodpovedne, za čo patrí      
    všetkým poďakovanie. 
6. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
    Opraviť stojany č.18 ,19 ,a 20, pre vzduchovkové terče , nie sú pôvodné a náhradné majú    
    veľkú vôľu. 

- Na záver sa chcem členov ŠTK (ktorý chodia  ako rozhodcovia aj mimo našej 
republiky ) či aj tam nosia členovia súťažného výboru označenie na nohe alebo len 
tak zavesené na stojane pre ďalekohľad ?  

 
 

Majstrovstvá SR v biatlone 
Dátum a miesto konania:  5. – 6. 3. 2016, NBC Osrblie 
Technický delegát:             Klementína Štricová, rozhodkyňa IBU 
Technický delegát 2:  Imrich Šarišský, rozhodca IBU 
Delegovaní rozhodcovia:  Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy 
     Anna Šulejová, rozhodkyňa III. triedy 
     Róbert Amtmann, rozhodca III. triedy 
1. PROPOZÍCIE 

 boli spracované v zmysle pravidiel,  schválené predsedom ŠTK a včas zverejnené na internetovej 
stránke zväzu  a vzhľadom k tomu, že po ospravedlnení technického delegáta pre neúčasť, boli zmenení 
delegovaní funkcionári SZB , z toho dôvodu boli rozposlané  klubom a novozvolenému technickému 
delegátovi dňa 25. 2. 2016 e-mailom. 

2. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
Trate - Vzhľadom na zlé poveternostné podmienky boli trate pripravené kvalitne. Počas pretekov boli  na  

kritických miestach  upravované. Kontrolu na tratiach zabezpečovalo 8 rozhodcov, ktorí si plnili úlohy 
zodpovedne. 

Strelnica - bola pripravená dobre. Prvý deň pretekov neboli podľa čísiel zoradené stojany na zbrane a na druhý 
deň to bolo už  v poriadku. Strelnicu zabezpečovalo 12 rozhodcov a 10 operátorov HoRa..  

3. ŠTARTOVÉ  LISTINY  -  V sobotu v kategórii starších dorasteniek bola chybne zaradená jedna pretekárka. 
Chyba bola včas odstránená a pretekárka odštartovala v správnej kategórii. 

4. SÚŤAŽNÁ  POROTA  
Predseda  .       Klementína Štricová, TD 
Riaditeľ pretekov:   Tomáš Fusko 
Delegovaný rozhodca SZB:  Róbert Amtmann  
Členovia:   Štefan Baloga – BŠK Prešov 
     Gustáv Majdiš – ŠK Meteor  Dolný Kubín 
Súťažná porota riešila: 
rýchlostné preteky – neodbehnuté TK,  žiaci  - podľa 11. 3. 3c, prirážka 1 min– št. č. 47, 87;  dorast a dospelí – 
podľa 11. 3. 4a, prirážka 2 min.  – št. č. 44, 73, 83. 
preteky s hromadným štartom – žiaci -  nesprávne vyberanie a vkladanie palíc do stojana ,  podľa 11. 3. 3g, 
prirážka 1 min. št. č. 27, 62;  dorast a dospelí – neodbehnuté TK  podľa 11. 3. 4a, prirážka 2 min.  – št. č. 1, 42, 
43, 44. 



Súťažná porota zasadala celkom 5 x. V nedeľu zasadala ráno pred pretekmi žiakov na podnet niektorých 
zástupcov z klubov ohľadom nepriaznivého počasia.  

5.ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH  VÝPRAV - V sobotu podľa časového programu bola  porada vedúcich    
   výprav, kde sa zúčastnilo 11  zástupcov z 26 klubov. 
6. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - 

Spolupráca s hlavným rozhodcom a riaditeľom pretekov bola spoľahlivá a zodpovedná a taktiež všetci 
funkcionári pracovali zodpovedne a spoľahlivo. 

7. ROZHODCOVIA  - Bolo zabezpečené dostatočné množstvo rozhodcov a rozhodcovia si svoje povinnosti 
rozhodcu plnili spoľahlivo a zodpovedne, za čo im patrí veľké poďakovanie 

8. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ  
Počas celých pretekov moderovala skúsená O. Hanesová, ktorá na začiatku privítala všetkých prítomných na 
pretekoch a informovala o súťažnej porote, o organizačnom výbore a priebežne o dosiahnutých výsledkoch 
pretekárov v jednotlivých kategóriách. Vyhlasovanie výsledkov bolo v nedeľu za obidva dni. Ceny odovzdávali 
predseda organizačného výboru, riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca. 

9.. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
Celková úroveň pretekov bola dobrá a ako počas celej zimnej sezóny na vysokej úrovni. 

10. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
- zvýšiť  počet zástupcov klubov na porade. 

  
ZÁVER 
V prvom rade je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že napriek nepriaznivej, teplej zime sa 
uskutočnili všetky preteky, vrátane IBU pohára. Bolo tomu tak,  vďaka umelému 
zasnežovaniu, ktoré finančne aj personálne zabezpečil Slovenský zväz biatlonu. Skupina 
pod vedením Benjamína Leitnera vyrobila v rekordne krátkom čase  dostatočné množstvo 
snehu na celú sezónu. 
Všetky podujatia sa uskutočnili bez vážnejších problémov. Preteky zabezpečoval Slovenský 
zväz biatlonu. Propozície na jednotlivé podujatia boli vydávané včas, neposielajú sa klubom 
v tlačenej forme, ale každý klub ich dostane elektronickou poštou. Okrem toho sú zverejnené 
na stránke SZB. Podujatia sú propagované na stránke SZB a kalendár podujatí SZB, ktoré 
sa  uskutočňujú v okrese Brezno je pravidelne uverejňovaný v informačnej brožúrke TIKu 
„Kam na Horehroní“ (predtým Kam v Brezne). 
Najzávažnejším, opakujúcim sa problémom na podujatiach SZB je účasť na poradách 
vedúcich výprav, je potrebné znovu zvážiť sankcie pre kluby, ktoré sa týchto porád, na svoju 
škodu  nezúčastňujú. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii podujatí zimnej sezóny 
2015/2016 podieľali, aj tým, ktorí sa ich aktívne zúčastnili. 
 
NÁVRHY A ODPORÚČANIA  ŠTK   
Pre SZB : 
             a/ zabezpečiť materiálovo zdravotnú službu v areáli  
             b/ opraviť stojany č.18 ,19 ,a 20, pre vzduchovkové terče , nie sú pôvodné  
                a náhradné majú veľkú vôľu. 
Pre hlavných rozhodcov : 

a/ zabezpečiť dôslednejšiu kontrolu pri vyberaní zbraní zo stojanov, najmä pri 
žiackych kategóriách (aj napriek tomu, že je tam II. TD, rozhodcovia by si mali všímať 
či pretekár vyberá svoju zbraň zo stojanu a dáva ju naspäť na miesto)  

 
 
V Brezne 23.3.2016 
 
Spracovala : O.Hanesová 
 

-  
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