
 

SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia: Názov podujatia: I. kolo Viessmann pohára  v letnom biatlone dorast, dospelí a žiaci  
Dátum a miesto konania: 12.-13.06.2021, NBC Osrblie 
Usporiadateľ - názov KB: Valaská - Osrblie 
 
Technický delegát: Jozef Hirschman, rozhodca IBU 
Technický delegát 2: Radovan Šimočko, rozhodca IBU 
  
Delegovaní rozhodcovia: Ján Jendrál, rozhodca III. triedy 
     Maroš Gyeneš, rozhodca III. triedy 

    Ján Fujdiar – ospravedlnený v deň pretekov 
 

1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania):  
spracované podľa pravidiel a včas 
 
2. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 

Podľa propozícii bez problémov. Akurát sme museli pracne skontrolovať či tí, čo sú prihlasení majú platné lek. 
prehliaky a či sú vlastne členmi SZB. K prípravke nam chýbal matrikár, alebo poverenie a prihlašky za člena 
zo SZB, kto môže na pretekoch vyberať členské. 

 
3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

 
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 

V poriadku.  
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 

Technicky kvalitne zabezpečené. 
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory 

pre trénerov, stojany na zbrane) 
V poriadku, 20 terčov v sobotu a 21 v nedeľu 

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 
V poriadku. 

e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) Časomiera opravovala výsledky na 
základe námietok, výsledky sa museli prerábať na základe ručných časov a v nedeľu nám na stránke 
stále viseli výsledky s neopravenými bodmi a triedami v 1. kategorii a neopravenými prednými 
stranami, kde chýbaju rozhodnutia Súťažnej poroty ohľadom zdržných časov na strelnici a na štarte. 

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

Boli pripravené načas.  
 
5. VÝSLEDKY – opísané v bode 3.e 

 
6. SÚŤAŽNÁ  POROTA  

Jozef Hirschman – TD  
Michal Baka - RP 
Ján Jendrál – delegovaný rozhodca 
Štefan Baloga – BŠK Prešov 
Miroslav Matiaško – KB Pravenec 

  
Súťažná porota riešila rozhodnutia: 
diskvalifikácia za nesprávne nesenie zbrane podľa 11.3.6.1 



 

      prirážka 1 min. za neodbehnuté trestné kolo podľa 11.3.4.c 
                   krížna streľba 
 
7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH  VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých 

zástupca sa zúčastnil porady) 
Na porade sa zúčastnilo 15 zástupcov klubov.  
 
8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny)V sobotu pred nástrelom došlo k výbuchu  tlakovej nádoby, ktorá bola 

položená na zemi. Našťastie sa nikomu nič nestalo ,ale je potrebné tento problém riešiť , nakoľko sa to vraj už 
stalo aj inde. 

 
HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI –   
Predseda OV – Jozef Černák 
Riaditeľ pretekov – Michal Baka 
Hlavný rozhodca – Pavol Šima 
Tajomník pretekov – Blanka Pacerová 
Ekonómka pretekov – Monika Flochová 
Veliteľ strelnice – Miroslav Leitner 

9.  
 

 
10.   

Činnosť organizačného výboru ako aj spolupráca s nimi bola na veľmi dobrej úrovni a patrí im moje poďakovanie za 
odvedenú prácu. 
 
11. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) 

Pracovali spoľahlivo. Počet bol dostatočný.  
 
12. UBYTOVANIE,  STRAVA,  OBČERSTVENIE,  HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A DOPRAVA 

Stravovanie rozhodcov bolo riešené v spolupráci s hotelom 
 
13. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 

Zabezpečené organizátorom. Lekár + pohotovostné vozidlo. 
 
14. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, 

propagácia podujatia apod.) 
Dobrá v rámci možnosti organizátora. Hlásateľ bol zabezpečený organizátorom.Ceny odovzdávali členovia prezídia. 
 
15. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 

. Organizátor pripravil podujatie na vynikajúcej úrovni.Bolo mi potešeím s nimi spolupracovať. Počas podujatia boli 
dodržiavané protipandemické opatrenia a podľa ich skúsennosti sme sa riadili aj v Revúcej. 
 
16. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 

Pretrvávajúci problém s prepravou vzduchovkových terčov ,bolo by asi lepšie dať vyrobiť krabice aby sa prepravou 
neničili. 
 

 Dátum: 20.07.2021 Podpis: Jozef Hirschman 


