Z á p i s č. 18
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB
dňa 28. marca 2020
Zasadnutie sa nemohlo konať, kvoli opatreniam voči COVID-19. Komunikácia prebehla
mailovou komunikáciou.
Program:

1. Kontrola úloh
2. Vyhodnotenie zimy 2019/2020
a. správy TD, správy HR,
b. VT, rebríčky, pohár, odporúčania
3. Schválenie Smernice leta 2020
4. Delegovanie TD a R - leto 2020
5. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť
6. Rôzne

Úvod:
Návrh na rozdelenie funkcií medzi členov STK:
Rozhodcovia a TD - O. Kosztolányi
Tréneri – P. Kobela
Vyznamenania – J. Jendral
Zápisy a vyhodnotenia sprav TD – B. Mlyneková
- Jednotlivé požiadavky, návrhy atď. na STK budem teda v budúcnosti posielať prioritne
horeuvedeným osobám.
Úloha 1/2020:
Pripraviť plán vzdelávania trénerov a inštitúciu pre vzdelávanie (KTVŠ FF UMB)
T: najbližšie zasadnutie P-SZB

Z: P. Kobela

1. Kontrola úloh
Úloha 20/2014 - plnená priebežne
Sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom.delegovaní funkcionári SZB prídu na preteky v deň žrebovania na poradu s organizátorom.
Úloha 30/2015 – trvá
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a ich príloh so
T: priebežne
Z: predseda ŠTK
Úloha 33/2015 – trvá
Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a rozošle ich dotknutým klubom biatlonu.
T: priebežne
Z: sekretariát SZB

Úloha č.1/2019 – trvá
Členovia ŠTK vytipujú požiadavky na jednotlivé časti:
Štadión – R. Šimočko - splnená
Trate – M. Baka - splnená
strelnica - J.Jendrál – pracuje na rôznych variantoch s tým, že potrebuje odkomunikovať, či
elektronické terce bude zabezpečovať formou služieb firma.
Sumár požiadaviek odošle predseda ŠTK na správcu NBC Osrblie
T: 30. október 2019(predĺzenie termínu do Júl 2020)
Z: v texte
Úloha č.3/2019- trvá
Prezídium SZB vytvorilo novu komisiu pre rozvoj NBC Osrblie. Komisia má za úlohu zaoberať sa
kolieskovou dráhou spolu s parametrami a jej pozíciou, a zároveň navrhol zaoberať sa otázkou
mostu v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Je zložená z členov navrhnutých jednotlivými
KB, pracovníkmi NBC, správcom areálu a VP pre technické záležitosti.
Uskutočnilo sa zasadnutie komisie pre rozvoj NBC Osrblie s prioritami:
NBC musí slúžiť hlavne na tréningové účely
Je potrebne doriešiť majetkove vzťahy na pozemkoch pod prípadnou kolieskovou drahou
a vedením zasnežovacích kanálov
Koliesková dráha musí spĺňať parametre pre bezpečný tréningový proces aj pre žiakov –
rozdelenie do viacerých etáp budovania – podľa finančných možností (minimalisticky
2,5km)
Momentálne najakútnejšia úloha je navrhnúť príchod z mosta bezpečne na štadión
(varianty: podchod, obmedziť rýchlosť na vrchu mosta, klopenie a bezpečný polomer
zjazdu, koliesková dráha a Trestne kolo do protismeru, vyasfaltovanie celého priestoru
pod mostom, atd.)
Plán zasnežovania berie do úvahy potreby zasnežiť areál do 3-4 dni – je rozdelený do
viacerých etáp podľa finančných možností
Príprava na osvetlenie s etapami budovania
Nutnosť rozvoja multifunkčnosti budovy s nutnými opravami na streche zahrnúť do
projektu
Úloha č.6/2019
Komisia ŠTK dáva návrh prezídiu na odsúhlasenie skratiek klubov. – SPLNENÉ.
Potrebné doplnenie KBSKIRK a UMBTEAM, plus zverejnenie na webovom sidle SZB.
T: najbližšie zasadnutie P-SZB
Z: predseda ŠTK

2. Vyhodnotenie zimy 2019/2020 - správy TD, správy HR, VT, rebríčky,
pohár, odporúčania
Vyhodnotenie správ TD:
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.
Napriek drobným chybám môžem konštatovať, že zimná sezóna 2019/2020
dopadla veľmi dobre.

Technický delegáti odporúčajú:
1.) „... aby tréneri podávali včas informáciu o neštartujúcom v kancelárii pretekov.“
2.) „... treba trénerom pripomenúť aby nenahlasovali na preteky pretekárov so zlým
zdravotným stavom.“
3.) „TD vypichol vo svojej správe nejednotný výklad pravidiel, najmä v prípade kategórie
Ži. + Žy. 10.-11. roč. a to konkrétne týkajúce sa pretekov klasickým spôsobom.“
4.) „Technický delegát poukázal na doriešenie pevnosti vzduchovkových terčov.“
5.) 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.
VT, rebríčky, pohár
Pretekov sa zúčastnilo 27 KB, celkovým víťazom Slovenského pohára sa stal KB
Valaská-Osrblie, v senioroch vyhral KB Predajná, v mládežníckych kategóriách vyhral
KB Valaská-Osrblie a v žiackych kategóriách vyhral klub Fanklub BB.
Súťažilo celkom 264 pretekárov (a 28 prípravkárov). M. VT získalo 22 pretekárov, I. VT 115, II. VT - 59 a III. VT - 31.
ŠTK schvaľuje vyhodnotenie zimnej sezóny 2019/20.

3. Schválenie Smernice leta 2020
Smernica na leto2020 bola predložená a upravená podľa návrhov členov a kalendár bol
posunutý so začiatkom sezóny August 2020.
ŠTK schvaľuje smernicu leto2020.

4. Delegovanie TD, R a koordinátora súťaží - leto 2020
ŠTK delegovala TD a R pre sezónu Leto 2020 nasledovne:
15. - 16.08.2020 – Osrblie
TD I – Klementína Štricová TD II – Nadežda Šovčíková
Delegovaní rozhodcovia: Božena Polašeková, Rudolf Szalma, Michal Szalma
05. - 06.09.2020 – Vyhne
TD I – Róbert Amtmann
TD II – Barbora Mlyneková
Delegovaní rozhodcovia: Tomáš Fusko ml., Božena Polašeková, Nadežda Šovčíková
12. - 13.09.2020 – Predajná
TD I – Michal Baka TD II – Mirko Oberhauser
Delegovaní rozhodcovia: Pavol Šíma, Ján Fujdiar, Maroš Gyeneš
03. - 04.10.2020 – Revúca
TD I – Imrich Šarišský
TD II – Anton Hasara
Delegovaní rozhodcovia: Barbora Mlyneková, Sandra Kyseľová, Erik Melicher
ŠTK navrhuje Prezídiu SZB za koordinátora SZB O. Kosztolányiho.
Úloha 2/2020:
Prerokovať podmienky práce (podľa Prílohy č.12 Pravidiel SZB) s vedením SZB
T: najbližšie zasadnutie P-SZB

Z: R. Šimočko

5. Schválenie odznakov za športovú výkonnosť
Neboli podané žiadne návrhy od KB ani od jednotlivcov.

6. Rôzne
K návrhom do ďalšej sezóny a na najbližšie zasadnutie ŠTK:
a. posudzovanie klasickej techniky u žiakov.
Úloha 3/2020:
Pripraviť návrhy znenia posudzovania klasickej techniky u žiakov 10-11 ročných
T: najbližšie zasadnutie ŠTK

Z: členovia ŠTK

b. POB – odporučenie organizátorom označiť jednotlivé prekážky číslami, resp.
popisom o akú prekážku sa jedna a ako ju správne prejsť – uľahčí to prácu
rozhodcom na danej prekážke. Návrh na zaradenie ako poobedňajší doplnok k
niektorému kolu VP bez bodov
c. nutnosť dokúpiť nove štartovné čísla, hlavne pre žiačke kategórie
Úloha 4/2020:
Predložiť požiadavku na P SZB
T: najbližšie zasadnutie P-SZB

Z: R. Šimočko

d. Prípravku v zime zaradiť do VP ako riadne preteky a pripraviť na to pravidlá.
Úloha 5/2020:
Požiadať KM o podklady pre prípravu pravidiel pre kategóriu prípraviek – zima, leto
T: ihneď

Z: R. Šimočko

e. Zmena trati pre dorastencov návrh z ŠTK – odpoveď z TMK a KM: mali by sme sa
komplexne zaoberať dĺžkami trate, keďže sa postupne zasahuje do jednotlivých
kategórií a potom nám postup nesedí. Je nutné brať do úvahy aj nosenie zbrane
a systém stojanov na strelnici. (požiadavka na český model)
Úloha 6/2020:
Vypracovať návrh na usporiadanie stojanov na strelnici a zmene dĺžky tratí v spolupráci
s TMK a KM.
T: najbližšie zasadnutie ŠTK

Z: R. Šimočko

f. Letne OH – príležitosť na medzinárodné porovnanie mládežníckych kategórii
v letnej sezóne. Prezistiť podrobnosti o spolupráci a podpore z IBU.
Úloha 7/2020:
Podať informácie o zámere projektu a ďalšom rozvoji.
T: najbližšie zasadnutie ŠTK

Z: R. Šimočko

g. Fungovaniu strelnice v Osrblí. Zima ukázala, že systém nastreľovania v Osrblí (každý
si prinesie nástrelné terče na stav, kde strieľa) je už nevyhovujúci a nebezpečný (
zastavenie celej strelnice aby sa dal jeden nástrelný terč)
Úloha 8/2020:
Prejednať so správcom NBC Osrblie možnosti a odporučiť návrh z ŠTK.
T: ihneď

Z: P. Kobela

h. Časomiera pre SZB – možnosti a ponuky od externých dodávateľov – predložiť na P
SZB – prejednať možnosti komplexného riešenia a napojenia na matriku SZB.
Ponuky od:
 Časomiera PT – zaslala ponuku 550€/den + 0,4€/km (z LM) – 4osoby obsluhy –
ubytovanie a strava
 HRDOSPORT – riešime komplexnú ponuku aj s možnosťou prevzatia matriky SZB (v
rámci matriky aj prihlasovanie na preteky a online rebríčky). Ponuka čisto na
časomeračské služby 400€/den + 3 osoby obsluhy – ubytovanie a strava
Úloha 9/2020:
Predložiť na P SZB ponuky časomeračských skupín.
T: najbližšie zasadnutie P SZB

Z: R. Šimočko

Najbližšie zasadnutie ŠTK je plánované na 20.6.2020 v Banskej Bystrici.
Zapísal: R. Šimočko, predseda ŠTK
Schválili : členovia ŠTK

