ŠTATÚT
Športovo-technickej komisie Slovenského zväzu biatlonu
Športovo-technická komisia (ďalej len ŠTK) Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len
SZB) bola zriadená na základe Stanov SZB, rozhodnutím Prezídia SZB, ktoré sa
uskutočnilo v Banskej Bystrici 10. júla 1993.
ŠTK SZB je zriadená a plní úlohy v súlade s platným Organizačným poriadkom SZB.
1. Organizačné usporiadanie ŠTK
ŠTK má spravidla 7- 9 členov.
Tvoria ju:
-

Predseda
2 členovia rozhodcovskej subkomisie ŠTK (zodpovedný za licencie a školenia
rozhodcov)
3 členovia (ocenenia a tituly, rebríčky a VT, domáce súťaže)
3 členovia

Pri hlasovaní má každý člen ŠTK jeden hlas a všetci členovia ŠTK majú rovnaké
práva a povinnosti.
Členom komisie môže byť aj nečlen SZB ako odborný poradca, určený na presne
vymedzené úkony.
ŠTK si v prípade potreby na svoje zasadnutie prizýva zástupcov TMK.
ŠTK vytvára, na základe odporúčania rozhodcovskej subkomisie Aktív
technických delegátov SZB. Do Aktívu sú zaraďovaní rozhodcovia s kvalifikáciou
medzinárodného rozhodcu IBU a s najvyššou rozhodcovskou kvalifikáciou SZB,
ktoré musia byť podložené skúsenosťami a praxou.
ŠTK sa schádza 2 až 4-krát ročne podľa potreby.
Unesenia ŠTK sú záväzné pre jej členov, sekretariát SZB a po schválení
Prezídiom SZB aj pre členskú základňu SZB v oblastiach ich pôsobnosti.
2. Úlohy a vymedzenia kompetencií ŠTK
2.1 ŠTK predkladá na schválenie Prezídiu SZB
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Smernice súťaží biatlonu a letného biatlonu pre jednotlivé sezóny.
Zmeny pravidiel a technických podmienok súťaží a pretekov.
Úpravy Súťažného poriadku SZB.
Smernice a ostatné dokumenty pre technických delegátov a rozhodcov.
Prestupový poriadok športovcov.
Registráciu športovcov a jej formu.
Návrhy na udelenie čestných titulov.
Bodovací systém súťaží.
Športový kalendár jednotlivých sezón.
Návrhy na získanie licencie medzinárodného rozhodcu.
Návrhy na zaradenie do Aktívu technických delegátov IBU a do orgánov IBU.

2.2 Úlohy ŠTK
a) Schvaľuje konečnú podobu rebríčkov a pridelenie výkonnostných tried
v súlade so schválenými smernicami.
b) Vyhodnocuje pohár SZB v jednotlivých sezónach, v súlade so stanovenými
podmienkami.
c) Vyhodnocuje technickú, organizačnú a funkcionársku úroveň podujatí pohára
SZB, majstrovstiev SR a ostatných oficiálnych podujatí SZB.
d) Schvaľuje propozície pretekov v súlade s Pravidlami biatlonu a smernicami
SZB.
e) Podieľa sa na schvaľovaní stálych tratí a strelníc.
f) Schvaľuje prestupy a postaršenie pretekárov v súlade s platnými predpismi.
g) Schvaľuje technických delegátov a rozhodcov na jednotlivé podujatia.
h) Pripravuje plán školení a seminárov na zvyšovanie kvalifikácie rozhodcov
a technických delegátov.
i) Zabezpečuje lektorskú činnosť na školeniach a seminároch.
j) Kontroluje a usmerňuje evidenciu rozhodcov, vydávanie a predlžovanie
licencií.
k) Spracováva svoje základné dokumenty ako sú Smernice pre rozhodcov,
Povinnosti Technických delegátov SZB, Prestupový poriadok a pod..
l) Navrhuje zmeny pravidiel biatlonu, na základe zmien medzinárodných
pravidiel alebo skúseností.
m) Navrhuje zmeny používaných tlačív a technických pomôcok pri pretekoch.
n) Odoberá licencie rozhodcom na základe disciplinárnych rozhodnutí.
o) Reaguje na nové informácie, týkajúce sa zmien podmienok súťaží, výzbroje
a výstroje, ako aj technického zariadenia pre súťaže v zime aj v lete.
2.3 ŠTK spolupracuje
a) So sekretariátom SZB
-

pri zverejňovaní záverov ŠTK, vrátane Smerníc, zoznamu rozhodcov,
športových kalendárov a pod.
pri zostavovaní súpisiek pretekárov na jednotlivé sezóny
pri evidencii rozhodcov, vydávaní a predlžovaní licencií rozhodcov

b) S Trénersko-metodickou komisiou
-

pri tvorbe športového kalendára na jednotlivé sezóny
pri určovaní druhov pretekov na jednotlivé podujatia
pri návrhoch na zmenu pravidiel biatlonu

3. Záverečné ustanovenie
ŠTK sa vo svojej činnosti riadi ročným plánom práce, ktorý schvaľuje Prezídium
SZB spolu s plánom financií ŠTK na príslušný rok.
Štatút ŠTK SZB bol schválený Prezídiom SZB v Osrblí dňa 7.6.2014.

