
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB

Názov podujatia: II.kolo Viessman pohár 2021

Dátum a miesto konania: 03.-04.07.2021, Revúca

Usporiadateľ - názov KB: KB Magnezit Revúca

Technický delegát: Šarišský Imrich

Technický delegát 2: Hasara Anton

Delegovaní rozhodcovia: Ondrej Kosztolányi, Štefan Baloga, Jana Nemcová

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 propozícií a časového programu bez problémov

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.

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)

V poriadku.

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

zabezpečovala firma Hrdošport

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

Boli vyhotovené na čas.

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie

všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB)

Zhotovené včas a podľa pravidiel SZB.

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)

Imrich Šarišský TD

Jozef Hirschman RP

Ondrej Kosztolányi DR

Štefan Baloga člen

Marián Kazár člen

Súťažná porota riešila rozhodnutia:

neodbehnuté trestné kolo - štartovné číslo: ž 48,77, j 26, 31,45,86,104,94

nevystrelené náboje: štartovné číslo 70,11

križná streľba: 2,13,52,84

diskvalifikácia za skrátenie trate: štartovné číslo 35,21

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

zúčastnil porady)

Účasť zástupcov 13 klubov.

8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny)

Žiadne.



9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru

Činnosť organizačného výboru a spolupráca na veľmi dobrej úrovni.

10. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)

Pracovali spoľahlivo. Počet bol dostatočný.

11. UBYTOVANIE,  STRAVA,  OBČERSTVENIE,  HYGIENICKÉ  ZARIADENIA A DOPRAVA

Stravovanie rozhodcov bolo riešené bufetom – na veľmi dobrej úrovni. Ubytovanie zabezpečené pre rozhodcov.

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE

Zabezpečené organizátorom. Lekár + pohotovostné vozidlo.

13. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia

podujatia apod.)

Zabezpečené na veľmi dobrej úrovni.

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV

KB Magnezit Revúca usporiadali preteky na veľmi dobrej úrovni.

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD

firma Hrdošport má upraviť vo výsledkovej listine: štartovné číslo namiesto čísla čipu.

Dátum: 30.07.2021 Podpis:


