VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV
ŠTK na svojom zasadnutí 1.10.2016 delegovala technických delegátov a rozhodcov na
podujatia Viessmann - pohára a Majstrovstiev SR v biatlone 2017. Pôvodný kalendár
zimy 2017 bolo potrebné upraviť po tom, ako boli do Brezna-Osrblia preložené
Majstrovstvá sveta juniorov a dorastencov v biatlone v dňoch 20.2. až 1.3.2017.
V sezóne sa uskutočnili všetky podujatia v Národnom biatlonovom centre v Osrblí,
ako aj žiacke preteky v novom prostredí plážového kúpaliska v Banskej Bystrici.
Technickí delegáti, ktorí sa v priebehu sezóny oproti pôvodnému menovaniu menili
predložili z uskutočnených pretekov správy, z ktorých predkladáme ich pripomienky
a návrhy .

Názov podujatia:

I. KOLO VIESSMANN-POHÁR V BIATLONE (dorast, dospelí),
MAJSTROVSTVÁ SR V BIATLONE (muži A, ženy A)
Dátum a miesto konania: 28.-29.12.2016
Usporiadateľ - názov KB: Ondrej Kosztolányi-ANP-2
Technický delegát:
Technický delegát 2:
Delegovaní rozhodcovia:

Jozef Filip - rozhodca IBU, pôvodne menovaný O.Kosztolányi
Michal Szalma - rozhodca IBU
Miroslav Mesík – rozhodca III. triedy
Pavel Blahušiak – rozhodca III. triedy
Darina Blahušiaková – rozhodkyňa III. triedy

1. PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania):
Propozície boli schválené predsedom ŠTK 26.11.2016.
2. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
Štart a cieľ a trate bez pripomienok, pripravené dobre v súlade s pravidlami.
Strelnica -oproti minulým rokom zmenené koridory a priestor pre trénerov vhodné a dostatočne široké.
Tak isto trestné kolo bolo zmenené oproti min. rokom, označené smerovými tabuľkami.
3. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Technický delegát:
Jozef FILIP, Michal SZALMA

Riaditeľ pretekov:
Ondrej KOSZTOLÁNYI
Delegovaný rozhodca SZB:
Miroslav LEITNER
Člen:
Michal MOJŽIŠ
Člen:
Marián KAZÁR
Súťažná porota riešila pretekára Romana Reištettera napomenutím za nedodržanie bezpečnosti na
strelnici pri manipulácii so zbraňou.
4. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých
zástupca sa zúčastnil porady) - chýba
5. MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny) – zistenia patria do bodu strelnica
Niektorí pretekári si zobrali zbrane rovno zo stojanov. Neboli určení rozhodcovia na vydávanie zbraní po
pretekoch.
Počas pretekov Majstrovstiev Slovenska nebol na strelnici vyhotovený záznam kamerovým systémom v súlade
s pravidla SZB.

6. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Hodnotená pozitívne bez väčších nedostatkov.
7. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)
Dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov, s dlhoročnými skúsenosťami na domácich ale aj medzinárodných
podujatiach.

8. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
Dobrá úroveň s odovzdávaním cien a diplomov. Pripravená nafukovacia sponzorská stena so stupňami
víťazov. Počas pretekov bolo zabezpečené ozvučenie a komentátor. Strelnicu a priestory cieľa lemovali
bannery so sponzormi.
9. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Preteky hodnotím pozitívne, nakoľko sa konali v NBC, kde sa každoročne konajú preteky európskeho
významu.
10. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD

Názov podujatia :
II. kolo VIESSMANN – POHÁR V BIATLONE, dorast a dospelí
Dátum a miesto konania: 14.-15.01.2017, NBC Osrblie
Technický delegát :
Olina Hanesová, rozhodkyňa IBU, pôvodne delegovaný Jozef Hirschman
Technický delegát 2:
Klementína Štricová, rozhodkyňa IBU
Delegovaní rozhodcovia: Mirko Oberhauser, Milan Tŕnik, Anna Šulejová –
rozhodcovia III. triedy
1. PROPOZÍCIE : bez pripomienok
2. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie a úprava veľmi dobré a
súlade s pravidlami
3. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
pracovala v zložení : TD – Olina HANESOVÁ
RP – Ondrej KOSZTOLÁNYI st.
Delegovaný rozhodca SZB – Mirko OBERHAUSER
Člen – Miloš BERČÍK, KB Čierny Balog
Člen – Štefan BALOGA, BŠK Prešov
Schádzala sa po pretekoch, udelila 1 trest
V sobotu 14.01.2017 – rýchlostné preteky
- št.č.5 prirážka 2 min.za neodbehnuté TK, podľa 11.3.5.a)
4. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV
Z 24 prítomných klubov sa porady zúčastnili zástupcovia 9 klubov
5. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Pracovali zodpovedne – skúsený tým
6. ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
Dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov, ospravedlnila sa delegovaná A.Šulejová, bola
nahradená M.Leitnerom

7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
Primeraná podujatiu, vyhlasovanie výsledkov obidvoch pretekov v nedeľu zástupcami SZB
8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Obidva dni pretekov prebehli v pokojnej, priateľskej atmosfére bez problémov a rušivých
momentov aj zásluhou zohratého kolektívu organizátora. Dávno som nezažila také pohodové
preteky.
15. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
Úlohy organizátora by sa mal v NBC ujať aspoň na 1 preteky v sezóne KB ValaskáOsrblie,
Štatistika :
14.01.2017 rýchlostné preteky
Prihlásených 79
Štartovalo 72
Dokončilo 72
15.01.2017 preteky s hromadným štartom
Prihlásených 73
Štartovalo 68
Dokončilo 68

Názov podujatia :
VIESSMANN – POHÁR V BIATLONE - I.kolo žiaci
Dátum a miesto konania: 21. - 22. 1. 2017 Plážové kúpalisko Dixon resort – Banská Bystrica
Nositeľ akcie:
Slovenský zväz biatlonu
Usporiadateľ :
OZ Kosťo, ZaaRES, mesto Banská Bystrica
Technický delegát:
Jana Šimočková, rozhodkyňa IBU
Technický delegát 2:
Jozef Matiaško, rozhodkyňa III. triedy
Delegovaní rozhodcovia: Božena Polašeková,rozhodkyňa III. triedy, ďalší pôvodne uvedení v
propozíciách boli nahradení rozhodcami:
Pavol Olbrichtovič, rozhodca III. triedy,
Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy
1. PROPOZÍCIE - boli schválené predsedom ŠTK dňa 31.12.2016.
Vytlačila som si ich z dokumentov stránky SZB, už sa neposielajú.
2. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
Štart a cieľ - Olbrichtovič, rozhodca III. triedy
Trate - Kosztolányi, rozhodca IBU, 860m kolo
Strelnica - Jendrál, rozhodca III. triedy, 20 stavov
Trestné kolo - Polašeková, rozhodkyňa IBU
Výpočtové stredisko Sajmon s.r.o.
Všetko vzorne pripravené, počas pretekov poverení rozhodcovia zistené nedostatky včas
nahlásili, odstránené boli podľa pravidiel, uvedené vo výsledkových listinách a evidencii
napomenutí
3. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
TD: Jana Šimočková
RP: Ondrej Kosztolányi, rozhodca IBU

Delegovaný rozhodca SZB: Božena Polašeková, rozhodkyňa III. triedy
Členovia: Eduard Kostelník- KBT Spiš
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
4. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV
Počet prítomných klubov 16, počet klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady 14, na
porade neboli KB Predajná a Valaská-Osrblie
5. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Spolupráca s riaditeľom pretekov a organizačným výborom bola dobrá, správy o priebehu
pretekov podávali včas, ak bolo potrebné napomáhali riešeniu problémov
Hlavný rozhodca uvedený v propozíciách p.Šima nebol prítomný
6. 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
7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
otvorenie pretekov – na porade vedúcich výprav
vyhlasovanie výsledkov – tradične, väčšinou len za prítomnosti trénerov, rodičov a členov
svojich klubov
účasť hostí, sponzorov, masmédií – primátor BB p.Nosko, predseda SZB p. Fusko
propagácia podujatia – len formou propozícii
8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Dobrá úroveň pripravenosti priestorov konania pretekov, profesionálny prístup riaditeľa
pretekov, organizátorov a rozhodcov
9. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
Zabezpečiť ozvučenie, aspoň pri vyhlasovaní výsledkov.

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:

VIESSMANN-POHÁR V BiATLONE, II.kolo -žiaci
28.-29.01.2017
Národné biatlonové centrum-Osrblie
Technický delegát SZB 1: Robert Amtmann rozhodca, III.triedy
Technický delegát SZB 2: Milan Kobela ospravedlnený,nahr.Klementína Štricová rozh.IBU
Delegovaní rozhodcovia SZB: Jana Pekárová,rozhod.III. triedy
Ružena Hasillová,rozhod.III.triedy
Júlia Ridzoňová ospravedlnená,nahr.Dušan Šimočko rozh. III.triedy
1. PROPOZÍCIE - kvalitne a prehľadne spracované ,dodané včas
2. PREZENTÁCIA - v kancelárii pretekov ,jedno zdržanie výpravy/prekážka na ceste/
3. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
Štart a cieľ - del.rozh.D. Šimočko,priestor štartu a cieľa upravený, vyznačený koridormi

Trate - veľmi dobre pripravené, prehľadne vyznačené, jeden problém včas odstránený/rozliaty olej/
Strelnica - všetko v poriadku, na stojanoch na zbrane sú niektoré čísla papierové, rýchlo sa poškodia
Trestné kolo - del. rozh.J.Pekárová, umiestnené v areáli NBC, personálne dostatočne obsadené
4. SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov – diskvalifikácie)pracovala v zložení:
TD – Robert Amtmann, predseda
RP – Ondrej Kosztolányi
Delegovaný rozhodca SZB - .Dušan Šimočko
Člen:
Ján Berčík - KB Č. Balog
Jozef Molent - KB Revúca
Členovia SP sa schádzali pravidelne.
Rozhodnutia SP:
Rýchl.preteky 28.1.2017
št.č. 29 – prir.1.min.za nevystr.náboj,podľa 11.3.4.d)
l št.č. 55 - prir.5.min.za neodbehnuté 5x TK podľa 11.3.4.c)
št.č. 61 - prir.6.min.za neodbehnuté 6x TK podľa 11.3.4.c)
št.č. 61 - prir.5.min.za 5x nevystrelený náboj
Vytrvalostné preteky 29.1.2017
št.č. 40 - disk.za porušenie bezp.predpisov podľa11.3.6.t
št.č. 66 - prir.3.min.za 3x nevystrelený náboj podľa 11.3.4.d)
št.č. 26 a 32 – disk.za vybočenie od vyzn.trate podľa11.3.6.j)
5. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV prihlásených 16 klubov – zúčastnených 12 vedúcich výprav
6..HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - veľmi dobrá spolupráca, ústretovosť a ochota
7.ROZHODCOVIA - všetky posty boli obsadené, delegovaní rozhodcovia:J.Pekárová-tr.kolo
R.Hasillová-strelnica
D.Šimočko-cieľ
8..SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
Primeraná – Vyhlasovanie výsledkov bolo na slušnej úrovni.
Ceny odovzdávali: -Mgr.Tomáš Fusko - prezident SZB
-O.Kosztolányi st.- viceprezident SZB pre ŠTK
9. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Atmosféra pretekov (ako to u žiakov býva) bola veľmi dobrá. V krásnom ,aj keď chladnom počasí
sa preteky vydarili. Ďakujem organizátorom, rozhodcom a fy Sajmon. .
10 .NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
Nie je čo vytknúť, snáď viac spropagovať preteky pre širšiu verejnosť.

Názov podujatia:
III. kolo VIESSMANN-POHÁR V BIATLONE +MSR
Dátum a miesto konania: 11. - 12.2.2017, NBC Osrblie
Usporiadateľ - názov KB: SZB (podľa propozícií OZ Kosťo)
Technický delegát:
Imrich Šarišský, rozhodca IBU
Technický delegát 2:
Anton Hasara, rozhodca III. triedy
Delegovaní rozhodcovia: Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy Peter Regúly, rozhodca III. Triedy
Jozef Filip, rozhodca IBU

1.

PROPOZÍCIE - Spracované podľa pravidiel

2.

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie –bez pripomienok

3.

SÚŤAŽNÁ POROTA zbrane Súťažná porota najčastejšie riešila problémy pri vyberaní zbrane zo stojanov najmä v žiackych
kategóriách (zle uložené palice, zhodenie zbrane).

4.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV - z 32 klubov 10 zúčastnených

5.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
organizácia a priebeh pretekov pripravených na kvalitnej úrovni a v súlade s pravidlami SZB

6.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR – zloženie výboru
Riaditeľ pretekov: Ondrej Kosztolányi
Hlavný rozhodca: Pavol Šima
Tajomník pretekov: Soňa Kosztolányiová ml.
Ekonóm pretekov: Michaela Luptovská
Veliteľ strelnice: Ján Jendrál

7.

ROZHODCOVIA
Vzhľadom na to, že v mesiaci február bolo viac podujatí a vyťaženosť rozhodcov bola vyššia, HR zabezpečil
rozhodcov v potrebnom počte.

8.

SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií,
propagácia podujatia apod.)
Zabezpečené na dobrej úrovni.

9.

CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Technicky a organizačne dobre zabezpečené, najmä technických častí, ktoré sa pripravovali už na MSJ.

10. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- Upraviť uchytenie vzduchovkových stavov, pri silnejšom vetre sa chvejú posledné tri stavy.
- Často sa vyskytuje problém s vyberaním zbrane zo stojanov pri žiackych kategóriách - potrebné
dôsledne trestať v súlade s pravidlami
.

Názov podujatia: MAJSTROVSTVÁ SR V BIATLONE
I. kolo VIESSMANN – POHÁR V BIATLONE, muži A, ženy A
Dátum a miesto konania: 04. 03. 2017 – Majstrovstvá SR v biatlone okrem muži A, ženy A
04. 03. 2017 – I. kolo Viessmann – pohár muži A, ženy A
05. 03. 2017 – Majstrovstvá SR v biatlone všetky kategórie
Usporiadateľ - názov KB: OZ-KOSŤO
Technický delegát: 1. Jozef Hirschman, rozhodca IBU
Technický delegát 2: Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy
Delegovaní rozhodcovia: Radoslav Leitner, rozhodca III. triedy ,
Ivana Leitnerová, rozhodkyňa III. triedy
Eva Darmová, rozhodkyňa III. triedy- Ospravedlnená
1. PROPOZÍCIE Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa 06.02.2017 a zverejnené na stránke SZB.
2. PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie

Štart a cieľ: Preteky sa konali v národnom biatlonovom centre , kvalita a množstvo snehu boli na dobrej úrovni
, meranie bolo zabezpečená časomierou SZB, podporená spoľahlivým ručným meraním. Rozhodcovia na
pozíciách Štart a Cieľ pracovali spoľahlivo.
Trate : Trate pripravené dobre, prevládal umelý sneh v dostatočnej šírke a hrúbke. V žiackych pretekoch bolo
potrebné ju opravovať, hlavne v zjazdoch.
Strelnica : Strelnica bola označená, ale strelecké stanovištia neboli vytýčené vhodným spôsobom - latkami.
Rozhodcovia na strelnici pracovali spoľahlivo. K dispozícii bolo 30 terčov pre malorážky a 20 terčov pre
vzduchovky,a tieto až na malé výnimky pracovali spoľahlivo.

Trestné kolo: Trestné kolo umiestnené za strelnicou , dve kontroly dostatočné pracovali bez
problémov. Problém bol ale s úpravou na žiacke preteky , po odstránení korýtok tam ostali hrby.
3.SÚŤAŽNÁ POROTA , pracovala v zložení :
Technický delegát: Jozef HIRSCHMAN ,
Riaditeľ pretekov: Ondrej KOSZTOLANYI
Delegovaný rozhodca SZB: Nadežda ŠOVĆÍKOVÁ
Člen: Marián KAZÁR – KB Predajná
Člen: Eduard KOSTELNÍK - KBT Spiš
Riešila hlavne neodbehnuté trestné kolá ,nesprávne ukladanie palíc a diskvalifikáciu za vybočenie
z trate.
4. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV :z 29 zúčastnených klubov na porade boli ôsmi zástupcovia
a to z klubov- Harmanec , Predajná , Revúca , Meteor DK , Martin , Valaská – Osrblie , ŽP Šport , KBT Spiš

5. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - Hlavní funkcionári organizátora spoľahlivo a zodpovedne pracovali
v zložení ako boli uvedení v propozíciách.
6. ROZHODCOVIA : Pracovali podľa mojej vedomosti spoľahlivo , ale počet mohol byť o dvoch- troch väčší.
7. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ . Preteky sa konali tri dni po skončení MS juniorov a kadetov a to sa asi
poznačilo pod nízku účasť divákov a nezáujem médií.

8. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV Moje poďakovanie patrí riaditeľovi pretekov a hlavnému
rozhodcovi zároveň , že sa mu podarilo zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov
9. NÁVRHY A DOPORUČENIA TD :
- zabezpečiť komentátora daného podujatia, zvýraznilo by to úroveň Maj. Slovenska
- Mám taký pocit , že z dôvodu zvýraznenia Maj. Slovenska sa mala hrať aj hymna
- Opraviť stojany na vzduch. zbrane ,niekde už nie sú zárezy

Záver
Všetky podujatia zimnej sezóny 2016/2017, predovšetkým tie, ktoré sa konali v Národnom biatlonovom
centre v Osrblí, sa uskutočnili v dobre technicky pripravených priestoroch. Tým usporiadateľa pracoval
profesionálne, čím prispieval k dobrému hodnoteniu pretekov. Na druhej strane sa aj účastníci z klubov
podieľali svojím prístupom k zdarnému priebehu pretekov. Problematická je stále účasť na poradách
vedúcich výprav, kde sú lepšie výsledky na žiackych podujatiach. Viac pozornosti musíme venovať
propagácii domácich podujatí.

Technickí delegáti hodnotili jednotlivé podujatia pozitívne s niekoľkými pripomienkami. Čo sa týka
samotných technických delegátov, prínosom je, že príležitosti dostávajú noví členovia aktívu. Negatívom
je, že aj keď je daná osnova správy, každý si ju vysvetľuje po svojom, takže sa dozvieme, že jeden klub sa
oneskoril, ale nevieme ktorý. Alebo sa dočítame, ako dôsledne pracovala súťažná porota a čím sa
zaoberala, ale ak chceme vedieť čo rozhodla, musíme si otvoriť príslušné výsledkové listiny, resp. zoznam
napomenutí. Tiež sa stane, že pripomienka je zaradená pod nesprávny bod správy TD. Predseda ŠTK
konštatoval, že TD v tejto sezóne nedodržali termíny poslania správy – 5 dní a správy boli posielané
neskoro. ŠTK sa v tejto súvislosti zaoberala možnosťou vymenovať zodpovedného človeka (riaditeľ
súťaží) Viessmann-pohára, vieme, že by to bolo potrebné – nemáme človeka .
Zimná sezóna 2016/2017 bola špecifická v niekoľkých oblastiach :
1. Usporiadateľom podujatí bolo OZ-Kosťo, čo sa nezhoduje s ustanoveniami prílohy č.4 Pravidiel
biatlonu, kde články 2.3 a 3.3 uvádzajú ako usporiadateľa klub biatlonu, určený Prezídiom SZB.
Situáciu je možné riešiť dvomi spôsobmi :
a/ poveriť usporiadaním klub, ktorý uzatvorí zmluvu s OZ, alebo iným subjektom
b/ zmeniť pravidlá
2. V sezóne sa uskutočnili 2 medzinárodné podujatia, čo predstavovalo nápor na všetky okruhy
personálneho zabezpečenia podujatí.
Je možné riešiť tromi spôsobmi :
a/ usporiadať časť podujatí mimo NBC
b/ rozšíriť počet profesionálnych pracovníkov
c/ rozšíriť počet aktívnych rozhodcov a funkcionárov podujatí
3. Počasie, výborné do MSJ, potom oteplenie a dážď. Napriek tomu bol vyrobený dostatok snehu na
celú sezónu.
4. Po prvý raz sa uskutočnili preteky Viessmann-pohára žiakov v novom, netypickom prostredí.
V budúcnosti by mali takémuto podujatiu predchádzať preteky propagačného alebo náborového
charakteru.
Odporúčania a návrhy ŠTK k zimnej sezóne 2016/2017 :
1. Rozšíriť okruh organizátorov (napr.KB Valaská-Osrblie v NBC Osrblie
2. Zabezpečiť ozvučenie pri vyhlasovaní výsledkov pretekov
3. Spropagovať preteky pre širšiu verejnosť.
4. Upraviť uchytenie vzduchovkových stavov, pri silnejšom vetre sa chvejú posledné tri stavy.
5. Zabezpečiť komentátora daného podujatia, zvýraznilo by to úroveň podujatia
6. Z dôvodu zvýraznenia významu Majstrovstiev. Slovenska by sa mala hrať hymna
7. Opraviť stojany na vzduchovkové zbrane, niekde už nie sú zárezy
8. Premietnuť používanie 3 koridorov do všetkých dotknutých pravidiel
9. Úprava pravidiel články 2.3 a 3.3 Prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu
10. Zaoberať sa výberom riaditeľa súťaží
V každom prípade môžeme konštatovať, že domáca sezóna 2016/2017 bola úspešná, za čo patrí veľká vďaka
všetkým, ktorí sa na jej priebehu podieľali.
V Brezne, 22.3.2017
Spracovala : O.Hanesová, členka ŠTK
Schválené : ŠTK, 25.3.2017

