Zápis č. 25
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie SZB
z 18. júna 2022
Prítomní: I. Šarišský, O. Kosztolányi, B. Mlyneková
Ospravedlnení: P. Kobela, M. Luptovská, R. Šimočko, J. Jendrál, M. Baka

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úloh
Príprava Kalendára Zima 2022/2023
Príprava Smernice Zima 2022/2023
Kontrola evidencie rozhodcov
Rôzne

1. Kontrola úloh
Úloha č.20/2014 - priebežne
Sekretariát SZB zašle pred každou sezónou delegačné listy TD a delegovaným rozhodcom.
Delegovaní funkcionári SZB prídu na preteky v deň žrebovania na poradu s organizátorom.
Doplnenie k úlohe č. 20/2014
Opätovne žiadať sekretariát SZB ohľadom zasielania delegačných listov pre delegovaných
rozhodcov spolu so vzorom Správy TD.
Pripraviť podklady pre Leto 2022 – na základe schválených nominácií TD a DR.
T: po schválení P SZB
Z: Predseda ŠTK
Úloha č. 30/2015 – schválené
Predseda ŠTK zabezpečí zverejnenie kompletných Pravidiel biatlonu a ich príloh so všetkými
schválenými úpravami.
Pripraví zmenu pravidiel na základe Pravidiel IBU pre superšprint. Tak, aby sa dalo bodovať aj
v prípade vyradenia pretekára na základe streľby.
T: po schválení P SZB
Z: Predseda ŠTK
Úloha č. 33/2015 – priebežne
Sekretariát zverejní evidenciu napomenutí a rozošle ich dotknutým klubom biatlonu.
T: priebežne
Z: Sekretariát SZB
Doplnenie k úlohe č. 33/2015
Koordinátor SLP zabezpečí, aby sa evidencia napomenutí v sezóne dostávala k Technickým
delegátom.
T: priebežne
Z: Koordinátor SLP
Úloha č.1/2020 - trvá
Pripraviť plán vzdelávania trénerov a inštitúciu pre vzdelávanie (KTVŠ FF UMB). Navrhnúť
garanta pre štúdium trénerstva (PhD).
Poprípade preveriť možnosť vzdelávania cez stránku FTVŠ UK.

- P. Kobela sa dohodne s Annou Murínovou.
T: do konca roka 2022
Z: P. Kobela
Doplnenie k úlohe č. 1/2020 - splnená
Skontrolovať, zosumarizovať a aktualizovať evidenciu licencií trénerov v platnosti od 20.
septembra 2019. V prípade akýchkoľvek zistených zmien, návrhov, evidenciu predložiť na
sekretariát SZB. Nakoľko je evidencia nutná ako podklad pre nahadzovanie údajov do
Informačného systému športu SR.
TMK navrhuje:
- Tréneri s udeleným magisterským titulom z iného odboru ako biatlon, napr. z klasického
lyžovania, kondičný tréner, streľba, potrebujú minimálne päť rokov pôsobenia v CTM,
alebo RD pre získanie najvyššej – V. triedy trénerskej licencie. V prípade nesplnenia hore
uvedených kritérií tréneri získajú licenciu IV. triedy.
T: jún 2020
Z: P. Kobela
Nasledovné kroky k uzatvoreniu úlohy:
- Evidencia bola prejdená – a zistené nedostatky k podkladom odovzdané na sekretariát
SZB.
- Potrebné požiadať trénerov o doplnenie informácii do evidencie
T: marec 2022
Z: Sekretariát SZB
- Žiadosti o udelení výnimky – predložiť na TMK
- Následne predložiť Prezídiu SZB na schválenie
- Vydanie osvedčenia (Certifikátov trénera biatlonu)
T: po schválení Prezídia SZB

Z: Sekretariát SZB

Úloha č. 10/2021 - trvá
Prepracovať smernicu pre školenie trénerov, (aktualizovať ju na základe Zákona o športe)
a plán školení trénerov.
T: do konca roku 2022
Z: TMK + P. Kobela
Doplnenie k úlohe č. 10/2021 - trvá
Doplniť a zosumarizovať podklady. Predložiť na TMK. Odporučiť TMK skontrolovať novelu
zákona z 1. januára 2022.
Úloha č. 2/2020 - zrušiť
Prejednať podklady na vytvorenie novej súťaže a KB pri SZB. Stanovy, fungovanie, dotácie
pre aktívnych športovcov.
T: Valné zhromaždenie SZB
Z: R. Šimočko
-

Informácia: Prejednávanie v P SZB – momentálne problém vo financovaní novej súťaže.

Úloha č. 7/2020 - splnená
Letné ON - príležitosť na medzinárodné porovnanie mládežníckych kategórií v letnej sezóne.
Zistiť podrobnosti o spolupráci a podpore z IBU.
Podať informácie o zámere projektu a ďalšom rozvoji, a s tým spojená aj informácia
o vytvorení regionálneho letného a zimného biatlonového podujatia medzi Čechmi a Poliakmi.
- Žiadosť na IBU bola podaná zo strany českého zväzu.
- Termíny na zimu 2021/2022 v prípade IBU regionálneho pohára pre
kategórie Dorast a Juniori boli stanovené.

T: najbližšie zasadnutie ŠTK

Z: R. Šimočko

Doplnenie k úlohe č. 7/2020 - splnené
Podať žiadosť cez poľský zväz, poprípade cez český zväz, na organizáciu IBU regionálneho
pohára pre leto 2022.
Zistiť hodnotenie regionálnych pohárov s V. Jakešom. Zároveň zistiť účasť z dôvodu
obmedzenia počtu.
T: ihneď
Z: R. Šimočko
Úloha č. 23/2020 - zrušené
Informácia o požiadavke návrhu pre udelenie titulov od KB na základe Pravidiel SZB zakomponovať do najbližšieho newsletteru.
T: ihneď
Z: R. Šimočko
Doplnenie k úlohe č. 23/2020 - zrušené
Informácie pre kluby o školení trénerov zverejniť v newsletter. Cez newsletter informovať o
školeniach rozhodcov, ktoré sa nahlási na ŠTK resp. na sekretariát. Plus osloviť cez newsletter
kluby talentovanej mládeže o ich podiele na organizácii pretekov na základe predloženého
kalendára.
Úloha č. 12/2021 – trvá
Pripraviť sklad s materiálmi na preteky pre OV bez vlastných materiálov v priestoroch SZB.
Zistiť možnosť dopravy – auto + príves.
T: zima 2022/2023
Z: Sekretariát SZB
Úloha č. 15/2021 - splnené
Na základe požiadavky je potrebné spraviť servis malokalibrových terčov v Predajnej.
Poprípade nakúpiť terče cez Fond na podporu športu popri NBC Osrblie (sada bez elektroniky).
Rovnako aj vzduchovkových terčov.
T: ihneď
Z: Sekretariát SZB
Úloha č. 1/2022 - priebežne
ŠTK požaduje, aby počas pretekov slovenského pohára v NBC bola kontaktná osoba.
Úloha č. 2/2022 - splnené
Spraviť servis vzduchovkových terčov.
T: ihneď

Z: Prezídium SZB

Úloha č. 3/2022 - trvá
Spraviť servis malorážkových terčov podľa cenovej ponuky od M. Kazára.
T: ihneď
Z: Prezídium SZB
Úloha č. 4/2022 - trvá
Preškolenie rozhodcov pri posudzovaní klasiky. Požiadať usporiadateľské kluby, aby predložili
zoznam rozhodcov, ktorí pôjdu na trestné kolo.
T: október/november 2022
Z: ŠTK
Doplnenie k č. 4/2022 - splnené
Úprava v pravidlách pri porušení pravidiel pri klasike v predpísaných pretekoch – v článku
Tresty (11.3.3) – prirážka za porušenie pravidiel klasickej techniky - 30s.

T: ihneď

Z: ŠTK

Úloha č. 5/2022
Zverejniť a zaktualizovať archív výsledkov spolu so zápismi ŠTK na oficiálnej webovej
stránke.
T: priebežne
Z: Sekretariát SZB
Úloha č. 6/2022 - splnené
Na základe predloženého videa zo zimnej sezóny. Doplniť k popisu pretekov obratnosti doplnenie k sklonu trate k jednotlivým prekážkam. Upresniť to v smernici.
T: ihneď
Z: ŠTK
Úloha č. 7/2022 - splnené
Uskutočniť výberové konanie na časomeračské služby pre nasledujúce obdobie.
T: ihneď
Z: sekretariát SZB
Úloha č. 8/2022 - splnené
Pripraviť a predložiť na prezídium Smernice príspevku pre organizátora.
T: ihneď
Z: predseda ŠTK

2. Príprava Kalendára Zima 2022/2023
28. – 29. december 2022
I. kolo Viessmann DD – RP + HP
14. – 15. január 2023
II. kolo Viessmann DD + I. kolo Viessmann Žiaci – RP + VP + POB
4. – 5. február 2023
II. kolo Viessmann a Majstrovstvá Slovenska + IBU-REC - DD – RP + VP
11. – 12. február 2023
II. kolo Viessmann Žiaci – RP + HP
25. – 26. február 2023
Majstrovstvá Slovenska DD + Žiaci – RP a HP
4. – 5. marec 2023
III. kolo Viessmann a Majstrovstvá Žiaci – RP a VP
Úloha č. 9/2022
Osloviť organizátorov na zorganizovanie domácich kôl.
T: október 2022

Z: predseda ŠTK

3. Príprava Smernice Zima 2022/2023
Smernica na zimu 2022/2023 je v príprave.
4. Kontrola evidencie rozhodcov
Evidencia bola skontrolovaná. Pribudli noví rozhodcovia. SZB skontrolovalo platnosti
jednotlivých rozhodcov.
5. Rôzne
Úloha č. 10/2022
Zorganizovať seminár pre Technických delegátov.
T: november 2022

Z: predseda ŠTK

Úloha č. 11/2022
Zabezpečiť tričká alebo iné (na zimu) označenie pre Technického delegáta plus pásky ako
označenie pre Súťažnú porotu
T: september/október 2022
Z: predseda ŠTK
Športovo-technická komisia má nového člena v podobe medzinárodnej IBU rozhodkyni
Marcely Luptovskej.

Zapísala: B. Mlyneková
Schválil: O. Kosztolányi

Dňa 18. júna 2022, Ružomberok

