
 SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

 

  Názov podujatia : II. a III  Kolo Viessmann-pohár v biatlone dorast a dospelí 

                                     Majstrovstvá Slovenska v hromadnom štarte dorast a dospelí 

 

Dátum a miesto konania:   27. – 28.8  2022, Predajná 

 

Usporiadateľ - názov KB:  Klub biatlonu Predajná  

 

Technický delegát: Stanislav Sklenárik  

Technický delegát 2:    Jana Pekarová 

 Delegovaní rozhodcovia:Anna Šulejová, rozhodca III. triedy 

Peter Regúly, rozhodca III. triedy 

Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy 

                                                   

 

 

1. PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle l. 2.5 pravidiel, včasnosť 

rozposlania) 

• propozície boli v zmysle l. 2.5 pravidiel 

• schválené predsedom ŠTK 16.6.2022 

 

2. PREZENTÁCIA (prihlášky, čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 

• čas 07:30 – 9:30, miesto a priebeh prezentácie bez nedostatkov- v kancelárii pretekov 

na štadióne v Predajnej 

 

  3.    PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie- 

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

• štart/cieľ bol pripravený na preteky, rozhodcovia pracovali spoľahlivo,  

       časomeračská skupina HrDo ŠPORT, meranie bolo zálohované ručným 

meraním 

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

• trate boli pripravené, prehľadne označené.  Počet kontrol bol dostatočný 

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

materiál, koridory, priestory pre trénerov, stojany na zbrane), počas nástrelu bol 

problém s papierovým terčami, ktoré padali kvôli dažďu, mohol sa nástrel kvôli 

tomu predĺžiť.  

• strelnica  podľa pravidiel s 25 streleckými koridormi 

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 

• umiestenie zodpovedalo pravidlám, s dvoma nezávislými kontrolami, nevhodné 

umiestnenie kontroly, stanovisko rozhodcov sa malo presunúť bližšie k žiackemu 

trestnému kolu.  

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

• v priestore budovy  

 

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

údajov SZB) 



• vyhotovené v čas a dostatočnom množstve 

 

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

oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie všetkých údajov podľa schválených 

údajov SZB) 

• priebežné po dobehnutí kategórie. Predbežné po odsúhlasení súťažnou porotou a  

konečné po uplynutí stanovenej čakacej doby 

 

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

• TD Stanislav Sklenárik 

• RP Marián Kazár 

• člen: Peter Reguly – delegovaný rozhodca SZB 

• člen: Radovan Štulajter – KB Čierny Balog 

• člen: Branislav Michalech – Škp Banská Bystrica 

• schvaľovala výsledky, riešila diskvalifikáciu a prirážky, schvaľovanie prebiehalo bez 

problémov, rozhodnutia boli odhlasované, proti výsledkom a rozhodnutiam súťažnej 

poroty nebol podaný žiadny protest, všetci členovia boli prítomní na stretnutiach a 

pracovali zodpovedne 

 

 

• rozhodnutia Súťažnej poroty: 

 

Sobota 27.8.2022 

žiaci  

Trestné minúty 

Štartovné číslo 33, 57, 73, 74, 90, 99, 104, 121, 131, 

175, 

Neodbehnuté trestné kolo 11.3.4 b 

Štartovné číslo 176 Nevystrelený náboj 11.3.4 d 

Časové vyrovnanie 

Diskvalifikácia 

Štartovné číslo 33, 36, 37, 83, 73, 62, 122, 125, 127, 

130, 148, 152, 175, 182 

Skrátenie trate 11.3.6 j 

Štartovné číslo 58 Narábanie so zbraňou 11.3.6 t 

Štartovné číslo 184 Nesplnenie disciplíny 11.3.6 w 

Napomenutie 

dorast a dospelí  

Trestné minúty 

Štartovné číslo 72, 137 Neodbehnuté trestné kolo 11.3.5 a 

Štartovné číslo 137 Nevystrelené náboje 11.3.5 b 

Časové vyrovnanie 

Štartovné číslo 69 Zádržný čas -10,00 

Diskvalifikácia 

Štartovné číslo 27, 109, 119, Skrátenie trate 11.3.6 j 

Štartovné číslo 138, Zlé narábanie so zbraňou 11.3.6 w 

Napomenutie 



 

 

Nedeľa 28.8.2022 

žiaci  

Trestné minúty 

Štartovné číslo 21, 56 Neodbehnuté trestné kolo 11.3.5 a 

Štartovné číslo 39 Nevystrelený náboj 11.3.5 b 

Časové vyrovnanie 

Štartovné číslo 89 Zádržný čas 17,00 

Štartovné číslo 105 Zádržný čas 1:10,9 

Diskvalifikácia 

Napomenutie 

dorast a dospelí 

 

• žiadne 

 
 

7. ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov 

celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady) 

• z 28domácich a 8zahraničných zúčastnených klubov sa porady zúčastnilo 15 zástupcov 

KB 

 

8. MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny) 

        zranenie 1  

• Štartové číslo 60 zranenie  kolena ošetrené na mieste . 

 

9. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI -  

       činnosť organizačného výboru bez problémov 

       Predseda organizačného výboru: Mgr. Peter Kazár 

       Riaditeľ pretekov: Marián Kazár 

       Hlavný rozhodca: Ján Jendrál 

       Ekonómka pretekov: Klementína Štricová 

       Veliteľ strelnice: Vladimír Kolhánek  

 Veliteľ tratí: Branislav Pavlove 

 

Pracovali svedomite. 

 

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

rozhodcovia) 

• postačujúci počet kvalifikovaných rozhodcov ktorí odviedli dobrú prácu. 

• delegovaní rozhodcovia boli zaradený na pracovné posty: Ján Fujdiar – 

strelnica 

 Maroš Gyeneš – kontrola tratí, Peter Reguly - strelnica, Anna Šulejová-Ciel 

      

11.  UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE A DOPRAVA 

• usporiadateľ v čase pretekov zabezpečil stravovanie a ubytovanie v potrebnom 

množstve 

 



12.  ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE 

• v súlade s pravidlami a propozíciami, označený zdravotník v budove areálu 

 

• SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť 

hostí, 

    sponzorov, masmédií, propagácia podujatia a pod.) 

• usporiadateľ pripravil dôstojné oceňovanie súťažiacich 

 

  14.  CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV 

• preteky prebiehali po oba súťažné dni plynule a bez problémov 

• všetky štartovné čísla boli vrátené 

• KB Predajná zorganizovali preteky, ktoré prebiehali bez väčších problémov.  

• umiestnenie trestného kola nevhodné, v tom mieste je nadmerný hluk divákov a 

rozhodcovia sa nevedia sústrediť na zápis. 

 

             Ďakujem za organizáciu pretekov a do budúcna želám úspechy. 

 

 

 15.  NÁVRHY A DOPORUČENIA TD  

Do budúcna je nutné  ak je to technicky možné prepojiť trestné kolo s časomierou, 

pre rýchlejšie spracovanie výsledkou.  

 

  

   

   

  

        

 

 

  Dátum:4.9.2022                                                                 Podpis: Stanislav Sklenárik  

 

 

 


