
VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV 
 

ŠTK na svojom zasadnutí 5. 10. 2019 delegovala technických delegátov a delegovaných 

rozhodcov na podujatia Viessmann pohára a Majstrovstiev SR v biatlone 2019/2020. 

V tejto sezóne sa uskutočnili všetky podujatia v Národnom biatlonovom centre v Osrblí, 

avšak z dôvodu nedostačujúcich snehových podmienok sa podujatie, ktoré bolo 

naplánované 28.-29. 12. 2019, neusporiadalo. Technickí delegáti predložili 

z uskutočnených pretekov správy, z ktorých predkladáme pripomienky a návrhy.  

 

Názov podujatia : II. kolo VIESSMANN pohár v biatlone 2019/2020 dorast a dospelí 

                                I. kolo VIESSMANN pohár v biatlone 2019/2020 žiaci  

Dátum a miesto konania: 25. – 26. 1. 2020, Osrblie – preložené z pôvodného termínu 18. - 
19. 1. 2020   

Usporiadateľ - názov KB ŠKP Banská Bystrica 

Technický delegát : Mirko Oberhauser, rozhodca III. triedy 

Technický delegát 2: Janka Pekárová, rozhodca III. triedy 

Delegovaní rozhodcovia: Milan Trník, rozhodca III. triedy, Júlia Ridzoňová, rozhodca III. 
triedy a Pavol Šíma, rozhodca III. triedy  

 

PREZENTÁCIA- prebehla v priestoroch NBC. 

PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV-  

Štart a cieľ: v sobotu preteky prebehli cez štartovnú bránku s pomocou čipov na sledovanie 
medzičasov. Organizátor zvládol preteky s 5“ štartom. Komunikácia štartéra prebehla 
prostredníctvom vysielačky.  

Trate: bez pripomienok, vrátane tréningu 24.1.2020 pripravené na profesionálnej úrovni.  

Strelnica: bez pripomienok vrátane času oficiálneho tréningu dňa 24.1.2020. 

Trestné kolo: bez pripomienok. 

Výpočtové stredisko: časomieru zabezpečovala firma HrDoŠPORT.   

ŠTARTOVÉ  LISTINY- ako som už uviedol vyššie časomiera vykonávala firma 
HrDoŠPORT. Táto sa venuje najmä atletike a s biatlonom nemá žiadne skúsenosti. To sa 
prejavilo pri tvorbe štartovných listín ako aj pri výsledkových listinách. Tieto skutočnosti 
ovplyvnili rýchlosť vydania konečných výsledkov z pretekov prvého dňa. Na začiatku 
v programe nemali miesto na výsledky streľby, neodbehnuté trené kolá, body a VT. Tieto 
nedostatky vyvážili ochotou a snahou o ich rýchle odstránenie respektíve doplnenie nami 
požadovaných údajov.    



VÝSLEDKY- zhrnuté v bode č. 4. Po počiatočných nedostatkoch konečné výsledky boli 
spracované podľa schválených údajom SZB. 

ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV- súťaží sa zúčastnili pretekári z  30 
klubov. Na porade sa zúčastnili zástupcovia zo 18 klubov.  

HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI – podľa propozícií. Na vysokej úrovni.  

UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  
A DOPRAVA- ubytovanie a dopravu si podľa propozícií zabezpečovali sami účastníci. 
Občerstvenie zabezpečené organizátormi.  

SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ- celé podujatie a dianie na športovisku bolo komentované 
komentátorom. Priestor bol dobre ozvučený a komentár zrozumiteľný. Na vyhlásenie 
výsledkov žiackych kategórií sa organizátorom podarilo zabezpečiť dlhoročnú reprezentantku 
a majsterku sveta Anastáziu Kuzminovú. Prvý traja v každej kategórii dostali vecné ceny 
a prvý šiesty diplom.   

CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV- veľmi dobre zorganizované prebehlo na dobre 
pripravených tratiach za vysokej účasti pretekárov. 

NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD- udržať úroveň. 

 

SPRÁVA KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ SZB 

 

HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 

Predseda OV – PaedDR. Michal Straka 

Riaditeľ pretekov – Peter Kobela 

Hlavný rozhodca – Miroslav Mesík 

Tajomník pretekov – Pavel Kobela 

Ekonómka pretekov – Monika Micháleková 

Veliteľ strelnice – Ján Jendrál 

 

ROZHODCOVIA- delegovaní rozhodcovia Júlia Ridzoňová, Pavol Šima, Milan Trník. 

POČET STRELECKÝCH STAVOV-počet streleckých stavov 30. 

SÚŤAŽNÁ  POROTA-  

Mirko Oberhauser – TD  

Peter Kobela – RP  

Ondrej Kosztolányi – zástupca SZB namiesto delegovaného rozhodcu 

Marián Kazár – KB Predajná 

Jozef Molent – KB Magnezit Revúca 



 

HODNOTENIE PRÁCE TD- technickí delegáti svoju činnosť vykonávali na dobrej úrovni, 
tak aby bolo podujatie zabezpečené v rámci pravidiel Biatlonu.  

CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV- organizátor pripravil podujatie na úrovni aj 
napriek menším problémom s prácou ľudí . Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým čo sa 
podieľali na príprave podujatia. Na podujatí bola zabezpečená druhá časomerná skupina, 
ktorá sa svojej práce zhostila výborne. Menšie nedostatky pripisujem k malému časovému 
priestoru k oboznámeniu sa z problematikou biatlonu. Po konzultácii sú naklonený k ďalšej 
spolupráci so SZB čo ja beriem ako pozitívum a prinesenie nových prvkov do priebehu našich 
súťaží. Som sklamaný, že na vyhlásení pri odovzdávaní cien nebol žiadny zástupca z prezídia 
SZB čo sa ešte doteraz nestalo, keďže nositeľom akcie je Slovenský zväz biatlonu. 
Organizátor žiaľ toto nevie ovplyvniť a pozitívna bola účasť našej olympioničky Anastasie 
Kuzminovej pri odovzdávaní cien pre žiacke kategórie.  

VYJADRENIE K PLNENIU ZMLUVY- podujatie bolo zabezpečené v zmysle pravidiel 
SZB. Rozhodcovia s organizátorom mali dobrovoľnícke zmluvy. Súhlasím s plným plnením 
podľa zmluvy s organizátorom. 

 

 

Názov podujatia: II.kolo Viessman pohára v biatlone s medzinárodnou účasťou – žiaci 

         I.kolo Viessman pohára v biatlone s medzinárodnou účasťou – dorast a 
dospelí 

Dátum a miesto konania: 1. - 2.2.2020, Osrblie 

Usporiadateľ - názov KB: KB Magnezit Revúca 

Technický delegát: Imrich Šarišský 

Delegovaní rozhodcovia: Tomáš Fusko ml., rozhodca IBU Soňa Kosztolányiová, rozhodca 
IBU 

 

PREZENTÁCIA- podľa časového harmonogramu. 

PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV- 

Štart a cieľ: bez pripomienok  

Trate: technicky kvalitne upravené a zabezpečené 

Strelnica: bez problémov. 

Trestné kolo: v poriadku. 

Výpočtové stredisko: v poriadku. 

ŠTARTOVÉ  LISTINY- v poriadku.  

VÝSLEDKY- výsledky boli vyhodnotené podľa schválených údajov SZB. 



SÚŤAŽNÁ  POROTA- súťažná porota riešila jednu diskvalifikáciu a prirážku za 
neodbehnuté trestné kolo, nevystrelený náboj, časové vyrovnanie. 

ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH  VÝPRAV- z 33 klubov 16 prítomných na porade. 

MIMORIADNE  UDALOSTI- počas nástrelu sa zranil člen výpravy ŠK Liptov pán Mydliar, 
bola mu poskytnutá prvá pomoc, zlomeniny ľavého predlaktia, zabezpečený prevoz do 
nemocnice záchrannou službou.  

HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI – činnosť na dobrej úrovni. 

ROZHODCOVIA- počet bol dostatočný.  

UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA  
A DOPRAVA- ubytovanie zabezpečené. 

SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ- na dobrej úrovni. 

CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV- preteky boli technicky aj organizačne zvládnuté 
na veľmi dobrej úrovni. 

NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD- odporúčam zabezpečiť viac štartovných čísel, pri 
vyššej účasti pretekárov je problém s ich označením a rovnako aj s označením stojanov na 
zbrane. Je potrebné opraviť stojany na vzduchovky sú značne poškodené a rovnako aj stojany 
pod el. ovládaním stojanov (kufor Hora). Zabezpečiť náhradné veterníky aspoň 1 sadu. 
Skontrolovať a doplniť výbavu lekárničky.  

 

SPRÁVA KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ SZB 

 

 

HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 

Predseda OV – Jozef Molent 

Riaditeľ pretekov – Jozef Hirschman 

Hlavný rozhodca – Stanislav Sklenárik 

Tajomník pretekov – Mgr. Andrea Repáková 

Ekonómka pretekov – Mgr. Andrea Repáková 

Veliteľ strelnice – Ján Jendrál 

ROZHODCOVIA- počet rozhodcov bol dostatočný. Delegovaní rozhodcovia Tomáš Fusko 
ml., Miroslav Mesík, Jana Nemcová- ospravedlnená. 

POČET STRELECKÝCH STAVOV- 30 streleckých stavov.  

SÚŤAŽNÁ  POROTA- 

Imrich Šarišský – TD  

Jozef Hirschman – RP  



Tomáš Fusko ml. – delegovaný rozhodca 

Jozef Černák – KB Valaská-Osrblie 

Branko Michalech – ŠKP Banská Bystrica (žiaci) 

Pavol Kobela – ŠKP Banská Bystrica (dorast, dospelí) 

 

HODNOTENIE PRÁCE TD- technickí delegáti svoju činnosť vykonávali na profesionálnej 
úrovni, tak aby bolo podujatie zabezpečené v rámci pravidiel Biatlonu. TD aktívne pomáhali 
organizátorovi za čo sa im chcem ešte raz poďakovať. 

CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV- organizátor pripravil podujatie na dobrej úrovni. 
Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým čo sa podieľali na príprave podujatia. 

VYJADRENIE K PLNENIU ZMLUVY- podujatie bolo zabezpečené v zmysle pravidiel 
SZB. Rozhodcovia s organizátorom mali dobrovoľnícke zmluvy. Súhlasím s plným plnením 
podľa zmluvy s organizátorom Smernica č. 2/2019, čl. II 1.ZV. 

 

Názov podujatia : MS-SR v biatlone s medzinár. účasťou 

Dátum a miesto konania:15.-16.2.2020 

Usporiadateľ - názov KB: KB Predajná 

Technický delegát : R. Amtmann-rozh.III.tr. 

Technický delegát 2: J.Pekárová-rozh.III.tr. 

Delegovaní rozhodcovia: B. Mlyneková, rozh. IBU  

                                            R. Hasillová- ospr., nahr. P. Šima-rozh.III.tr. 

                                            E. Darmová- ospr.- nahr. M. Ďurica-rozh.IBU 

 

PREZENTÁCIA- prebehla v mieste a čase určenom v propozíciách. 

PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV- 

Štart a cieľ: bez pripomienok.   

Trate: bez pripomienok.  

Strelnica: v súlade s predpismi SZB. Prehľadne označené. 

Trestné kolo: bez pripomienok.  

Výpočtové stredisko: bez pripomienok.  

ŠTARTOVÉ  LISTINY-  bez pripomienok. 

VÝSLEDKY- časomieru zabezpečil Sajmon. Výsledky odsúhlasené súťažnou porotou.  

SÚŤAŽNÁ  POROTA- Predseda: R. Amtmann-TD 

  Členovia: M. Kazár-RP 



                   B. Mlyneková-del. rozh. 

                   J. Repko- KBT SPIŠ 

                   Š.  Baloga-BSK PREŠOV 

ÚĆASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV- zaprezentovaných bolo 33 klubov. Na 
porade sa zúčastnilo 14 !!! vedúcich výprav. 

HLAVNI FUNKCIONÁRI- organizačný výbor pracoval spoľahlivo.  

ROZHODCOVIA- dostatočný počet 

UBYTOVANIE,STRAVA,OBĆERSTVENIE,HYG.ZARIADENIE,DOPRAVA- zabezpečil 
organizátor.  

SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ- preteky boli dobre spropagované na internetovej stránke. 
Vyhlasovanie výsledkov ako aj odovzdávanie cien zabezpečoval moderátor podujatia. 

CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV- preteky boli/až na pár nedostatkov/ 15.2. 
posunutý čas nástrelu D+D o desať minút skôr ako bolo uvedené v propozíciách. Zlé 
rozlíšenie farieb na pláne tratí 16.2./ celkovo zorganizované veľmi dobre. 

NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD- znovu chcem upozorniť na nejednotný výklad pravidiel 
SZB pri uplatňovaní sankcií proti pretekárom. V tomto prípade sa jedná o preteky klasickým 
spôsobom Ži.+ Žy. 10.-11. roč./poruš. pravidiel/, v  jednom prípade sa to neriešilo, v druhom 
napomenutie a keď prišla diskvalifikácia už bolo zle !!! Odporúčam upraviť pravidlá behu 
klasickým spôsobom tak,/ napr. rozhodcovia na tratiach/ aby nedochádzalo k zbytočným 
nedorozumeniam pri posudzovaní tejto disciplíny. 

 

 

Názov podujatia: Majstrovstvá SR v biatlone a III. kolo Viessmann – pohár v biatlone 

Dátum a miesto konania: 29.2. - 1.3.2020  Národné biatlonové centrum - Osrblie 

Usporiadateľ - názov KB: Klub biatlonu Valaská-Osrblie 

Technický delegát: 1. Jozef Hirschman, rozhodca IBU  

Technický delegát 2:  .Stanislav Sklenárik , rozhodca III. Tried -ospravedlnený , nahr. 
Michal Salma 

Delegovaní rozhodcovia: Božena Polašeková, rozhodca III. triedy Vladimír Kolhánek, 
rozhodca III. triedy Nadežda Šovčíková, rozhodca III. triedy 

                                                     

PROPOZÍCIE- v propozícíach bola chyba v časti ,,štartovné“ – zlý dátum. 

PREZENTÁCIA- nedostatok akreditácií riešili usporiadatelia vytlačením náhradných.  

PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV- 

Štart a cieľ: bez pripomienok.  

Trate: bez pripomienok.  



Strelnica: bez pripomienok.  

Trestné kolo: bez pripomienok.  

Výpočtové stredisko: bez pripomienok.  

ŠTARTOVÉ  LISTINY:  bez pripomienok.  

SÚŤAŽNÁ  POROTA: Technický delegát: Jozef HIRSCHMAN , 

                                       Riaditeľ pretekov: Michal Baka 

                                       Delegovaný rozhodca SZB: N. Šovčíková  

                                       Člen: Gustáv Majdiš – KB METEOR DK 

                                       Člen: Ondrej Kosztolányi ml. – UBM TEAM 

ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH  VÝPRAV- :z 29 zúčastnených klubov na porade 
boli 15 -ti zástupcovia, , tak uvediem kluby ktoré nemali zastúpenie  :BIAMANIA , ŠK Dukla 
BB ,MDA , Vasas, FANKLUBBB , FANTEAMBB , ŠKP BB, KBBREZA ,KBBREZNO , 
KBCBALOG , KBHARMANEC , Honvéd KOSSUTH, SKPCADCASKA , SKSKIRK. O. 
Konúpková upozornila na potrebu zdravotného zabezpečenia aj počas tréningu. 

MIMORIADNE  UDALOSTI- pretekárka Vavreková počas preteku v sobotu odpadla a bola 
ošetrená zdravotným dozorom , následne bola RZP odvezená na pozorovanie. 

HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI – organizačný výbor pracoval spoľahlivo.  

ROZHODCOVIA- bez pripomienok.  

UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA  
A DOPRAVA- ubytovanie, stravu a dopravu si kluby zabezpečovali samostatne.  

SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ - účasť divákov bola podľa mojich skúseností na úrovni 
priemeru diváckej návštevnosti na Viessmann pohároch. Dianie na pretekoch komentovala 
moderátorka.  

CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV- preteky zabezpečené na výbornej úrovni.  

NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD-  doriešiť pevnosť vzduchovkových stojanov, 
pripomenúť trénerom a rodičom aby nenahlasovali na preteky pretekárov zo zlým zdravotným 
stavom Uvedená pretekárka mala tieto problémy aj na predošlých pretekoch.  

 

Záver 

Z predložených správ vyplýva, že všetci usporiadatelia Viessmann pohára a Majstrovstiev SR 

sa zhostili svojej úlohy na veľmi dobrej organizačnej a technickej úrovni. Avšak aj pri dobre 

zvládnutej zimnej sezóne sa našli drobné chyby na ktoré technickí delegáti upozornili vo 

svojich správach a tým apelujú na zmenu k lepšiemu.     

  Ako každú sezónu, tak aj túto sa na porade vedúcich výprav zúčastnilo malé 

množstvo trénerov z jednotlivých klubov. Dôležité je apelovať na trénerov aby sa tohto aktu 

zúčastňovali, keďže kvôli nevedomosti dochádza k problémom. K tomuto by som chcela 



doplniť poznámku ako členka ŠTK. Počas pretekov, ktoré organizovala Predajná som sa 

stretla s tým, že tréner nenahlásil neštartujúcu pretekárku. Týmto by som chcela poukázať na 

to, aby tréneri podávali včas informáciu o neštartujúcom v kancelárii pretekov. Technický 

delegát vo svojej správe pripomenul, že treba trénerom pripomenúť aby nenahlasovali na 

preteky pretekárov so zlým zdravotným stavom.      

 Ďalej technický delegát vypichol vo svojej správe nejednotný výklad pravidiel, najmä 

v prípade kategórie Ži. + Žy. 10.-11. roč. a to konkrétne týkajúce sa pretekov klasickým 

spôsobom. Technický delegát poukázal na doriešenie pevnosti vzduchovkových terčov.  

 ŠTK by sa mala zaoberať aj pripomienkami TD a rozhodcov v prípade vymenených 

terčov počas žiackych kategórií, pretekmi obratnosti a zriadením databázy napomenutí, ktoré 

sa v správach TD neobjavili.         

 Napriek drobným chybám môžem konštatovať, že zimná sezóna 2019/2020 dopadla 

veľmi dobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: B. Mlyneková        23. 3. 2020 



 

 

 

 


