
 
 

SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia :     III. kolo VIESSMANN pohár v letnom biatlone s medzinárodnou účasťou 
žiacke kategórie 

Dátum a miesto konania:        31.07. – 01.08. 2021, Selce 
Usporiadateľ - názov KB:  OZ AK šport Selce 
 
Technický delegát SZB :         1. Ondrej Kosztolányi st., rozhodca IBU  
Technický delegát SZB:          2. Klementína Štricová, rozhoca IBU 

Delegovaní rozhodcovia:      Ondrej Kosztolányi ml., rozhodca IBU, Soňa Kosztolányiová, rozhodca IBU,     
Soňa Gregušová, rozhodca III. triedy - ospravedlnená – nahradená Sandrou Kyseľovou, rozhodca III. triedy  
 
 

1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania) 
Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa 25.06.2021 a na stránke SZB v dostatočnom čase 
zverejnené.  
 
2. PREZENTÁCIA  (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 
Prihlášky kluby zaslali podľa propozícií elektronicky. Žrebovanie sa uskutočnilo v piatok 30.07.2021 
o 17:00 h. Prezentácia bola v sobotu 31.07. 2021 od 08:30 do 10:00 v kancelárii pretekov.   
 
3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 

Priestor pretekov bol situovaný na futbalovom štadióne. Štart a cieľ bol vzorne pripravený, 
meranie časomierou HrDoŠPORT a zálohované ručným meraním.  

 
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 
        Trate ktoré boli vyznačené sa nachádzali na štadióne a poľnej ceste, kontrola na trati v 

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

koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane) 
Zabezpečená v rámci možností a v zmysle pravidiel SZB. Postavených 20 streleckých stavov. 
Nástrelné terče boli postavené vedľa streleckých stavov tak, že časť bola na jednom streleckom 
koridore a časť na druhom. Táto skutočnosť niektorým klubom komplikovala nástrel, žiaľ pre 
konštrukčné riešenie stojanov sa to nedalo lepšie vyriešiť.   

 
d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 

S dvoma kontrolami, obe 2 členné, spolupracovali so strelnicou.  
Delegovaní rozhodcovia  boli  zaradení na strelnici a na trestnom kole. Ondrej Kosztolányi ml.  bol 
aj členom súťažnej poroty. 

 
e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) 

Vykonávala firma HrDoŠport. Po technickej stránke bola zabezpečená svetelná výsledková 
tabuľa, ktorá bola umiestnená v cieli,  kde pretekár si mohol hneď po dobehnutí do cieľa  pozrieť 
v akom čase dobehol a v poradí.  
 

 
 



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

Štartové listiny boli prehľadné. Stalo sa však, že sa museli dopísať niektorí pretekári do kategórie A z 
prípravky. Toto vzniklo nepozornosťou v klube pri prihlasovaní pretekárov, kde máme v prípravke 
rozšírenú kategóriu o ročníky ktoré kolidujú s ročníkom v kategórii A. Na porade vedúcich to bolo 
vysvetlené a apelované na pozorné vypĺňanie prihlášok aby sme predišli takým chybám. 
 

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:                Pavel Blahušiak 
Delegovaný rozhodca SZB:              Ondrej Kosztolányi ml. 
Člen:    Marián Kazár – KB Predajná 
Člen:    Roman Gajdošovci – ŠK Biatlon Mánia 
 
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 
žiaci A – št. č. 82, žiačky A – št, č. 7, žiaci B – št. č. 39, 36, žiačky B – št. č. 66, žiačky C – št. č. 77, 76 
podľa 11.3.4 d) – prirážka 1 min. za každý nevystrelený náboj 
žiačky B – št. č.58 
podľa 11.3.6 j) – diskvalifikácia za skrátenie trate 
žiaci A – št. č.1, 2 
 
Dvojčlenné miešané štafety: 
podľa 11.3.4 c) – prirážka 1 min. za neodbehnuté TK 
žiaci C – št. č. 39, 
podľa 11.3.4.d) – prirážka 1 min. za každý nevystrelený náboj 
žiaci A – št. č. 2, žiaci B – št. č. 30, žiaci C – št. č. 47 
 
Preteky obratnosti v biatlone POB 

 prirážka 10“ za nesplnenie disciplíny 
 kotúľ – žiaci B – št. č. 31, žiaci A – št. č. 60, 58 
 podľa 8.5.5 – bezpečnosť pri manipulácii so zbraňou 
 žiačky C – št. č. 22 

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

klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady). 
Počet  prihlásených  klubov 16 a porady sa zúčastnilo 14 zástupcov z klubov.  Na porade boli tréneri 
oboznámení so zmenami, ktoré už boli zahrnuté v propozíciách ( upozornenie ŠTK na nosenie zbrane 
podľa prílohy č. 5 Pravidiel biatlonu pre Cezpoľný beh so streľbou – letný biatlon 
 
8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 
V sobotu bol zranený žiak A št. č. 80, ktorý pri behu si podvrtol členok a bol ošetrený zdravotnou 
službou. 



V nedeľu v dôsledku nepriaznivého počasia – vytrvalý dážď pre zabezpečenie bezpečnosti účastníkov 
Súťažná porota rozhodla o posunutí štartu o 1 hodinu a následne skrátenie nástrelu na 30 minút. 
O všetkých zmenách programu boli informovaní zástupcovia klubov. 
 
9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 
Riaditeľ pretekov:  Pavel Blahušiak, rozhodca III. triedy 
Hlavný rozhodca:           Miroslav Mesík, rozhodca III. triedy 
Veliteľ strelnice:  Peter Kobela, rozhodca IBU  
Tajomník pretekov:  Petra Blahušiaková 
Ekonóm pretekov:                Darina Blahušiaková 
 
Organizačný výbor pracoval výborne. 
 
10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní 

rozhodcovia) 
Bolo zabezpečené primerané množstvo rozhodcov, ktorí sa snažili plniť 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 Selciach a v okolí. Pre rozhodcov a usporiadateľov bol 
zabezpečený obed. Zabezpečený bol aj bufet s občerstvením. 
 
12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
Zabezpečené usporiadateľom.  Zdravotný dozor zasahoval pri zranení pretekára. 
 
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 žiaci.   
 
14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
Je veľmi pozitívne, že sa podarilo zorganizovať v Selciach po veľmi dlhej dobe takéto podujatie. 
Účastníci boli spokojný a dobrý ohlas malo aj zloženie súťaží ako dvojčlenné miešané štafety a preteky 
obratnosti. K tomu prispelo aj situovanie priestoru pretekov a doporučujem takéto podujatie znova 
zopakovať. 
Touto cestou sa chcem všetkým poďakovať za úspešné zvládnutie podujatia aj keď nám počasie 
neprialo a boli náročné podmienky na prácu. 
 
15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
Smerom k zväzu musíme zabezpečiť aby kluby ktoré budú organizovať podujatie tzv. na zelenej lúke, 
ktoré nemajú svoje stále technické zabezpečenie aby mali komplet pripravené zväzové materiálne 
zabezpečenie (počet streleckých stavov so stojanmi, háčikmi na nástrel, veterníky a pri štafetách aj 
komplet štafetové štartové čísla). 
 
 
 
 
Dátum:   01.08. 2021                                                      Podpis:  Ondrej Kosztolányi st. 

 

 


