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VYHODNOTENIE SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV 
  

ŠTK na svojom zasadnutí 28. marca 2020 delegovala technických delegátov 

a rozhodcov na podujatia Viessmann pohára, Majstrovstiev SR a pretekov Olympijských 

nádejí v letnom biatlone 2020. Letná sezóna 2020 sa uskutočnila na skalných miestach 

Slovenska, kde sa pravidelne konajú preteky v letnom biatlone. Avšak, tohtoročnú letnú 

sezónu postihla pandémia COVID-19, ktorá sťažila organizátorom prácu. Napriek tomu sa 

letná sezóna uskutočnila podľa plánov okrem Majstrovstiev SR v Revúcej, ktoré sa museli 

posunúť o týždeň skôr, nakoľko hrozilo pozastavenie športových podujatí na základe 

vyjadrenia hlavného hygienika SR. V tejto Správe sú zhrnuté pripomienky a návrhy TD.  

 

   SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA 
 
Názov podujatia: I. kolo VIESSMANN pohár v letnom biatlone s medzinárodnou účasťou– 
všetky kategórie 
Dátum a miesto konania: 15 – 16.8. 2020, NBC Osrblie 
Usporiadateľ - názov KB: KB Valaská-Osrblie 
Technický delegát SZB: 1.  Klementína Štricová, rozhoca IBU 
Technický delegát SZB: 2.  Nadežda Šovčíková, rozhodca III. tr.   
Delegovaní rozhodcovia: Michal Szalma – rozhodca IBU, Božena Polašeková, rozhodca III. 
tr. –ospravedlnená – nahradený: Jozef  Mráz, rozhodca III. tr., Rudolf Szalma,  rozhodca III. 
tr. - ospravedlnený – nahradený: Ján Jendrál, rozhodca III. tr.  

 
CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: 

Celková úroveň pripravenosti priestorov konania pretekov bola technicky aj organizačne 
zvládnutá  a na veľmi dobrej úrovni.  

 
NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD: 

Doporučujem hlavnému rozhodcovi oboznámiť rozhodcov o svojich povinnostiach na 
stanovišti. Časomieru, ktorá robí výsledky treba pred podujatím oboznámiť, čo treba vo 
výsledkoch zahrnúť, aby mohli včas urobiť úpravy. 
 

   SPRÁVA KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ 
 

HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru: 

 Predseda OV – Jozef Černák 
 Riaditeľ pretekov – Michal Baka 
 Hlavný rozhodca – Pavol Šima – ospravedlnený, nahradený Róbertom Amtmannom 

Tajomník pretekov – Blanka Pacerová 
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Ekonómka pretekov – Monika Flochová 
Veliteľ strelnice – Miroslav Leitner – ospravedlnený, nahradený Barborou Mlynekovou 

 
POČET STRELECKÝCH STAVOV: 

 Počet streleckých stavov 20. 
 

SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie): 
 Klementína Štricová-TD  
 Michal Baka- RP 
 Michal Szalma- delegovaný rozhodca 
 Jozef Repko- KBT Spiš 
 Pavel Kobela- ŠKP BB 
 

HODNOTENIE PRÁCE TD: 

Technickí delegáti, aktívne svoju činnosť vykonávali na profesionálnej úrovni, tak aby, 
podujatie bolo zabezpečené podľa pravidiel Biatlonu. 

 
CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: 

Organizátor pripravil podujatie na dobrej úrovni. Bola použitá nová časomerná skupina 
a napriek drobným nedostatkom, ktoré sa priebežne odstraňovali bude táto skupina prínosom 
k skvalitneniu súťaží biatlonu. 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. 
 

SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA  
 

Názov podujatia:2.kolo VIESSMANN pohár v letnom biatlone všetky kategórie  
                               + Olympijské Nádeje-dorast 16.roč.a 17r.- 19r. 
Dátum a miesto konania:5.-6.9.2020, Vyhne   
Usporiadateľ - názov KB: KB Vyhne 
Technický delegát: Robert Amtmann, rozh.III.triedy 
Technický delegát 2: Barbora Mlyneková, rozh.IBU 
Delegovaní rozhodcovia: Božena Polašeková, rozh.III.triedy, Tomáš Fusko ml.,rozh.IBU, 
Nadežda Šovčíková, rozh.III.triedy 
 
CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: 

Preteky boli zorganizované veľmi dobre, za pekného počasia, čo sa odzrkadlilo aj na vyššom 
počte divákov.       
 
NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD: 
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Pri konaní ďalších pretekov doporučujem uzavrieť časť plochy vľavo od strelnice, nakoľko je to 
nebezpečný priestor počas nástrelu a pretekov. Keďže sa zmenilo postavenie stojanov na zbrane 
na strelnici ostal len úzky koridor na prebehnutie cez strelnicu naprázdno. Bude problém pri 
pretekoch s hromadným štartom, ak by sa tu mali uskutočniť. 
Pre SZB a ŠTK- Na štartových číslach chýba logo zväzu, je tam len znak pečiatky zväzu. 
Skontrolovať matriku pretekárov, nakoľko nám zaraďovalo na štartovnú listinu medzi chlapcov 
aj dievčatá. Bol dodaný malý počet diplomov pre Olympijské nádeje, takže sa ani 
neodovzdávali. Žiadať vedúcich klubov, aby včas chodili na prezentáciu pred pretekmi, pretože 
pre niektoré     kluby sa to už stáva tradíciou. 
 

   SPRÁVA KOORDINÁTORA SÚŤAŽÍ 
 
HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru: 

Riaditeľ pretekov – Igor Luptovský 
Hlavný rozhodca – Jozef Filip 
Tajomník pretekov – Michaela Luptovská 
Veliteľ strelnice – Vladimír Kolhánek 

 
 

POČET STRELECKÝCH STAVOV: 

Počet streleckých stavov 20.  

 
SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie): 

Róbert Amtmann – TD  
Igor Luptovský – RP  
Tomáš Fusko ml. – delegovaný rozhodca 
Marian Kazár – KB Predajná 
Štefan Baloga – BŠK Prešov 

  

HODNOTENIE PRÁCE TD: 

Technickí delegáti svoju činnosť vykonávali zodpovedne a významne prispeli 
k bezproblémovému priebehu podujatia. 

 
CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: 

Organizátor pripravil podujatie na výbornej úrovni. Škoda, že nemohol odovzdať diplomy 
v Olympijských nádejach nakoľko tieto neboli dodané SZB.  
Musím podotknúť poznámku k novým štartovým číslam, pri zadávaní do výroby sa nezadalo 
správne logo zväzu ktoré bolo riadne schválené VZ 28.4.2018 počtom 65-za, 4-proti, 0-zdržal 
sa. Teraz sa tam nachádza pečiatka zväzu!  
Mám zato, že pri oficiálnych štartových číslach SZB má byť platné logo spolu s partnerom SZB 
podľa zmluvy. Sami si robíme špatnú reklamu keď sa takéto čísla zobrazia na verejnosti pri 
prezentácii biatlonu a takto vynaložené finančné prostriedky boli nesprávne.  
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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. 
 

SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA  
 

Názov podujatia : III. kolo Viessmann pohára, Majstrovstvá SR v letnom biatlone  
Dátum a miesto konania: 12.-13. septembra 2020  
Usporiadateľ: KB Predajná  
Technický delegát : Michal Baka  
Technický delegát 2: Imrich Šarišský  
Delegovaní rozhodcovia: Pavol Šima, Ján Fujdiar, Maroš Gyeneš (okrem P.Šimu v nedeľu, 
neboli prítomní)  
  

SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie):  

TD Michal Baka – KB Valaská-Osrblie  
HR Miroslav Mesík – KB Selce  
R Vladimír Kolhánek – KB Vyhne  
Miroslav Matiaško – KB Pravenec  
Ľuboš Čaja – Fan klub BB – len žiaci  
Jana Daubnerová – Fan Team – len D+D  

  
Vzhľadom na fakt, že organizátor nepozval na preteky delegovaných rozhodcov, bolo 

zloženie súťažnej poroty značne problematické a bol som nútený vyberať z prítomných 
rozhodcov z najvyššou kvalifikáciou, ktorých bolo veľmi málo.  

  
CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV:  

Predajná – strelnica Šimáň je tradičným miesto pretekov Viessmann pohára a M SR v 
letnom biatlone. Prípravu, organizáciu a priebeh pretekov som tu však ako TD zažil po 
prvýkrát. Musím povedať, že aj napriek vzniku určitých problematických situácií, sa podarilo 
organizátorom usporiadať preteky veľmi dobrej úrovne a výsledky, ktoré športovci dosiahli, 
sú odrazom ich výkonnosti.  

Celému kolektívu organizátorov od hlavných funkcionárov až po dobrovoľníkov patrí moje 
poďakovanie.  

  
NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD:  

1. Venovať zvýšenú pozornosť pozývaniu rozhodcov na preteky.   

2. Doplniť káder hlavných funkcionárov s najvyššou rozhodcovskou kvalifikáciou (v 
prípade potreby pozvať z iných klubov)  

3. Nakoľko organizátori majú vedomosť o problémoch s vycentrovaním ležkových 
malorážkových terčov, odporúčam tieto opraviť alebo na pretekoch nepoužívať.  

4. Stojany na zbrane odporúčam prerobiť na obojstranné a usporiadať podľa 
odporúčania ŠTK. (aj vzhľadom na trend zvyšovania počtu pretekárov)  
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5. Ak sa nemýlim, strelnica na Šimáni je momentálne jediná, na ktorú sa stále 
prichádza z ľavej strany. Toto spôsobuje tvorbu ďalšieho koridoru na strelnici, cez ktorú 
navyše prechádza aj priebeh zo štartu na trate. Odporučil by som organizátorom pracovať s 
myšlienkou výmeny štartu a cieľa navzájom, a používania súčasných tratí v protismere. 
Následne treba vyriešiť situovanie trestného kola, ktoré môže byť umiestnené medzi 
strelnicou a vjazdom do areálu.  

6. Posunúť cieľovú a štartovú čiaru cca 10m smerom do tratí, aby vznikol väčší 
priestor na prípravu pred štartom a vydýchanie pretekárov v cieli.  

7. Opraviť strop vo výpočtovom stredisku.   

8. V budúcnosti plánovať väčšiu časovú medzeru medzi koncom pretekov dorastu a 
dospelých a začiatkom nástrelu žiakov – toto tiež súvisí so zvyšovaním počtu pretekárov na 
pretekoch  
  
 Pre vedenie SZB- vyriešiť otázku koordinátora súťaží.  

 

SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA  
 

Názov podujatia: Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone 2020 
Dátum a miesto konania: 26.-27.09.2020, Revúca 
Usporiadateľ - názov KB: KB Magnezit Revúca 
Technický delegát: Šarišský Imrich 
Technický delegát 2: Hasara Anton 
Delegovaní rozhodcovia: Barbora Mlyneková, rozhodca IBU Sandra Kyseľová, rozhodca III. 
triedy Erik Melicher, rozhodca III. triedy. 
 
SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie): 

Imrich Šarišský- TD 
Jozef Hirschman- RP 
Barbora Mlyneková- delegovaný rozhodca 
Štefan Baloga- BŠK Prešov 

 
CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV: 

KB Magnezit Revúca je už dlhé roky usporiadateľom pretekov Viesmann pohára a MSR 
v letnom biatlone a aj napriek nepriaznivému počasiu príprava pretekov usporiadali preteky na 
veľmi dobrej úrovni za čo im patrí poďakovanie. 
 
NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD:  

Pretrvávajúci problém účasti vedúcich na porade. 
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ZÁVER VYHODNOTENIA SPRÁV TECHNICKÝCH DELEGÁTOV SZB 
 

Z predložených Správ vyplýva, že všetci usporiadatelia Viessmann pohára, 

Majstrovstiev SR a Olympijských nádejí sa svojej úlohy zhostili na vysokej úrovni, napriek 

komplikovanej situácii okolo pandémie COVID-19. Avšak, aj pri dobre zvládnutej 

organizácii letnej sezóny nastali drobné nedostatky, ktoré technickí delegáti spomenuli 

v predložených Správach.          

   Prvé kolo Viessmann pohára sa uskutočnilo v Národnom biatlonovom 

centre v Osrblí. Počas týchto pretekov sa mohli organizátori zoznámiť s novou časomierou, 

ktorá mala zo začiatku problémy, ktoré vypichol vo svojej Správe aj technický delegát. 

Nakoľko išlo o ich premiéru, niektoré „body“ chýbali vo výsledkovej listine. A preto 

technický delegát odporúča: Časomieru(...)pred podujatím oboznámiť, čo treba vo výsledkoch 

zahrnúť, aby mohli včas urobiť úpravy. Ďalej, technický delegát odporúča oboznámiť 

rozhodcov o povinnostiach na stanovišti.        

     Druhé kolo Viessmann pohára spolu s pretekmi 

Olympijských nádejí sa uskutočnilo vo Vyhniach. Už počas tohto preteku sa museli 

organizátori popasovať s drobnými problémami okolo pandémie. Neskoré oznámenie 

nariadenia zo strany ÚVZ SR prinieslo mierny chaos v nosení rúšok v exteriéry. Technický 

delegát vo svojom návrhu zahrnul pre SZB a ŠTK: Na štartových číslach chýba logo zväzu, je 

tam len znak pečiatky zväzu. Skontrolovať matriku pretekárov, nakoľko nám zaraďovalo na 

štartovnú listinu medzi chlapcov aj dievčatá. Bol dodaný malý počet diplomov pre Olympijské 

nádeje, takže sa ani neodovzdávali. Po uskutočnení tohto kola došlo k zmene na poste 

koordinátora súťaží, ktoré bolo v najbližších dvoch pretekoch neobsadené.   

       Tretie kolo Viessmann pohára sa 

uskutočnilo na stálom mieste- v Predajnej. Organizácia tohto preteku priniesla taktiež drobné 

problémy, ktoré spomenul technický delegát v jednotlivých bodoch Správy. Čo sa týka 

návrhov a doporučení, technický delegát ich zhrnul do ôsmich bodov, ktoré sa nachádzajú 

vyššie na strane 4-5 tohto Vyhodnotenia. Technický delegát vo svojej Správe poukázal na 

vyriešenie problému okolo koordinátora súťaží.   Záver letnej sezóny sa uskutočnil 

o týždeň skôr v Revúcej, ktorá zorganizovala Majstrovstvá SR. Situácia okolo pandémie 

skomplikovala organizáciu týchto pretekov a preto niektoré „klasické“ súčasti chýbali. 

Napriek tomu sa organizátori nenechali odradiť a pripravili záver letnej sezóny na dobrej 

úrovni o čom svedčí aj Správa TD. Technický delegát do svojej Správy zahrnul len jednu 

drobnú poznámku a to tradičný problém okolo účasti vedúcich výprav na porade. 
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Z vyhodnotenia sezóny vyplýva, že aj napriek hore spomenutým problémom, sa letná 

sezóna zorganizovala na štandardne dobrej úrovni. Z môjho pohľadu členky ŠTK a zároveň 

TD sa táto sezóna zapíše do histórie nie len kvôli pandémii COVID-19, ale aj kvôli 

vynikajúcej organizácii a ochote ľudí zlepšovať sa zo sezóny na sezónu. Touto cestou sa 

chcem všetkým poďakovať za zvládnutie letnej sezóny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: B. Mlyneková                                                                                          

      17.10.2020 


