
 
 

SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :     Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone s medzinárodnou účasťou 
 

Dátum a miesto konania:        01. – 03.10. 2021, Predajná 
Usporiadateľ - názov KB:  Klub biatlonu Predajná 
 
Technický delegát SZB :         1. Ondrej Kosztolányi st., rozhodca IBU  
Technický delegát SZB:          2. Jana Pekárová, rozhoca III 
Delegovaní rozhodcovia:            Miroslav Mesík, rozhodca III, Vladimír Kolhánek, rozhodca III,  

               Peter Regúly, rozhodca III. triedy  
 
 

1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania) 
Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa 10.08.2021 a na stránke SZB v dostatočnom čase 
zverejnené.  
 
2. PREZENTÁCIA  (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 
Prihlášky kluby zaslali podľa propozícií elektronicky. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o M-SR bolo 
nutné niektorých pretekárov nepustiť na štart nakoľko nesplnili podmienky účasti na M-SR. Dotknutí 
boli vopred informovaní. Žrebovanie sa uskutočnilo v piatok 01.10.2021 o 17:00 h. Prezentácia bola 
v sobotu 02.10. 2021 od 07:00 do 09:00 v kancelárii pretekov.   
 
3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 

Štart a cieľ bol umiestnený na nových pozíciách oproti minulým rokom. Vzorne pripravený, 
meranie časomierou HrDoŠPORT a zálohované ručným meraním.  

 
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 
        Trate boli tentoraz zmenené čo sa týka smeru a príchodu na strelnicu. Boli prehľadne vyznačené, 

kontrola na trati v dostatočnom počte. Po ohlasoch pretekárov boli aj dosť náročné čo prospelo 
k motivácii podania lepšieho bežeckého výkonu.  

 
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, 

koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane) 
Zabezpečená v zmysle pravidiel SZB. Postavených 20 streleckých stavov pre žiakov a 24 
streleckých stavov pre dorast, dospelí.  

 
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 

Trestné kolo bolo umiestnené na novej pozícii a podľa mojich poznatkov lepšej ako v minulosti. 
Bolo obsadené dvoma kontrolami, spolupracovali so strelnicou.  
Delegovaní rozhodcovia  boli  zaradení na strelnici, na trati a v cieli.  
 

e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) 
Vykonávala firma HrDoŠport.  
 

4. ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov   
SZB) 

Štartové listiny boli prehľadné. 
 
 



 
5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych 

výsledkov, aj formálna (uvedenie všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 
Výsledky boli zverejňované na tabuli priebežne. Predbežné výsledky po odsúhlasení súťažnou porotou 
boli vyvesené a po uplynutí stanovenej čakacej doby pripravené konečné výsledky. 
 
6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 
Technický delegát:      Ondrej Kosztolányí st. 
Riaditeľ pretekov:              Marian Kazár 
Delegovaný rozhodca SZB:            Miroslav Mesík 
Člen:    Miroslav Danove – KB Valaská-Osrblie 
Člen:    Branko Michalech – ŠKP Banská Bystrica 
 
Súťažná porota schvaľovala výsledky, riešila  prirážky a diskvalifikácie.  Všetci členovia súťažnej poroty  
sa zišli po dobehnutí posledného pretekára do cieľa, schvaľovanie prebiehalo bez problémov 
a výsledky boli odhlasované. Proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej poroty nebol podaný žiadny 
protest. 
RÝCHLOSTNÉ PRETEKY:   
podľa 11.3.4 c) – prirážka 1 min. za neodbehnuté TK 
štartovné číslo: 227, 265, 263, 275, 280, 327, 339, 341, 344 
podľa 11.3.6 j) – diskvalifikácia za skrátenie trate 
štartovné číslo: 207, 232, 242, 257, 258, 277, 280, 302, 318 
podľa 11.3.7 – napomenutie  za nešportové správanie 
štartovné číslo: 274 
podľa 11.3.5 a) – prirážka 2 min. za neodbehnuté TK 
štartovné číslo: 106 
časové vyrovnanie – chyba terča 
štartovné číslo: 116 
 
PRETEKY S HROMADNÝM ŠTARTOM: 
podľa 11.3.5 a) – prirážka 2 min. za neodbehnuté TK 
štartovné číslo: 62, 67, 103 
podľa 11.3.6 j) – diskvalifikácia za skrátenie trate 
štartovné číslo: 87 
podľa 11.3.6 u) – diskvalifikácia za nedodržanie poradia streľby 
štartovné číslo: 39 
podľa 11.3.4 c) – prirážka 1 min. za neodbehnuté TK 
štartovné číslo: 221, 266, 342, 310, 301, 320, 318 
časové vyrovnanie – chyba terča 
štartovné číslo: 121, 80 
 

 
 
7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet 

klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady). 
Počet  prihlásených  klubov 36, porady sa zúčastnili zástupcovia hlavne ktorí mali zastúpenie aj v 
žiackych kategóriách nakoľko štartovali doobeda. Tí, čo majú len dorast, dospelí na porade 
absentovali. Pretekov sa zúčastnili aj zástupcovia z Čiech a Maďarska. 
 
8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 
V nedeľu boli dve mimoriadne udalosti: 
zranená dorastenka A št. č. 120, ktorá pri behu skolabovala z vyčerpania a bola ošetrená zdravotnou 
službou. 
zranená žiačka C št. č. 34, ktorá pri behu v cieli si podvrtla členok a bola ošetrená zdravotnou službou. 



 
9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 
Predseda organizačného výboru: Peter Kazár 
Riaditeľ pretekov:   Marian Kazár, rozhodca IBU 
Hlavný rozhodca:            Ján Jendrál, rozhodca III. triedy 
Veliteľ strelnice:   Eva Longauerová, rozhodca III. triedy  
Tajomník pretekov:   Klementína Štricová, rozhodca IBU 
Ekonóm pretekov:                  Klementína Štricová, rozhodca IBU 
 
Organizačný výbor pracoval výborne. 
 
10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní 

rozhodcovia) 
Bolo zabezpečené dostatočné množstvo rozhodcov, ktorí si plnili svoje povinnosti spoľahlivo 
a zodpovedne,  za čo im patrí poďakovanie. 
 
11. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA 
Kluby biatlonu mali možnosť sa ubytovať v okolí Predajnej. Pre rozhodcov a usporiadateľov bol 
zabezpečený obed. Zabezpečený bol aj bufet s občerstvením. 
 
12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
Zabezpečené usporiadateľom.  Zdravotný dozor zasahoval pri zranení pretekárov. 
 
13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, 

masmédií, propagácia podujatia apod.) 
Počas celých pretekov bolo zabezpečené moderovanie. Priebežne boli podávané informácie o štarte 
a výsledkoch pretekárov v jednotlivých kategóriách.  
Vyhlasovanie výsledkov prípravky bolo po dobehnutí prípravky v sobotu a v nedeľu za obidva dni 
ostatné kategórie.   
 
14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
Z celkového podujatia som mal dobrý dojem a musím vyzdvihnúť prácu všetkých zúčastnených ktorí sa 
podieľali na príprave podujatia ale aj pri počiatočných prácach na zmene režimu čo sa týka tratí, 
strelnice. Marian a ľudia okolo neho odviedli kus dobrej práce.  
Za športovcov a zväz ešte raz ďakujem! 
 
15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
Bude nutné spraviť kompletný servis na zväzových malokalibrových terčoch, vzduchovkových terčoch 
a zabezpečiť prevozné obaly, nakoľko sa ničia pri prevoze po strediskách (pokrývajú sa záklopky). 
Budeme musieť riešiť straty – neodovzdanie štartovných čísiel výpravami keď neštartujú a nenahlásia 
to v kancelárii pretekov. Možno nejakou zálohou alebo pokutou pre klub. 
 
 
 
Dátum:   05.10. 2021                                                      Podpis:  Ondrej Kosztolányi st. 

 

 


