SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia :
Dátum a miesto konania:
Usporiadateľ - názov KB
Technický delegát SZB :
Technický delegát SZB:
Delegovaní rozhodcovia:

I. kolo VIESSMAN pohara v letnom biatlone žiakov
18.-19.juna 2022 Ružomberok
Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok
1. Šarišský Imrich, rozhoca IBU
2. Amtman Robert
Greguš Rastislav-r.III.triedy
Melicher Erik-r.III.triedy
Zlevský Marian-r.III.triedy

1. PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania)
Propozície boli schválene ŠTK a zverejnené na stránke SZB
2. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
Podľa propozícií.
PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
Štart a cieľ bol pripravený, meranie časomierou HrDoŠPORT a zálohované ručným meraním.
b)

Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
Trate boli vyznačené, 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 zmysle pravidiel SZB.

d)

Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
S dvoma kontrolami, spolupracovali so strelnicou.

e)

Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)
Výsledky spracovala firma HrDoŠPORT.

ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov
SZB)
Štartovné listiny boli prehľadné a vyhotovené v rámci pravidiel SZB.

VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych
výsledkov, aj formálna (uvedenie všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
Predbežné výsledky po odsúhlasení súťažnou porotou boli vyvesené.
SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
Technický delegát:
Šarišský Imrich
Riaditeľ pretekov:
Mlyneková Barbora
Delegovaný rozhodca SZB:
Sklenárik Stanislav
Člen:
Danove Miroslav-KB Valaska Osrblie
Člen:
Baloga Štefan-BŠK Prešov
Súťažná porota schvaľovala výsledky, riešila prirážky a diskvalifikácie. Všetci členovia súťažnej
poroty sa zišli po ukončení v cieli posledného pretekára, schvaľovanie prebiehalo bez problémov
a výsledky boli odhlasované.Riešil a protest podany KB Predajna.Po prejednani súť.porotou
a hlasovanim bol zamietnuty v pomere 3 k 2.
MIX štafety:neodbehnuté trestné kolo,št.č.:64,92,114,124,132
Nevystrelený náboj,št.č.:72,122,124,132
Rýchlostné preteky:neodbehnuté tr.kolo.št.č.:79,91,119,120,121,126,135,141,149,150,155,162,165
Preteky obratnosti
Prirážky za jednotlivé prekážky
št.č.:3,5,6,7,12,13,16,24,37,38,45,46,47,54,55,56,57,58,59,60,70,72,75,81,90,96,99,100,104,108,114,116
,118,119,120,122,123,128,130,133,134,138,140,144,146,405,407,410,411,413,416

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov,
ktorých zástupca sa zúčastnil porady).
Počet prihlásených klubov 21. Porady sa zúčastnilo 16 zástupcov z klubov.
MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
Bez mimoriadnych udalostí.

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru

Organizačný výbor pracoval na veľmi dobrej úrovni.
ROZHODCOVIA
(počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní
rozhodcovia)
Bolo zabezpečené dostatočné množstvo rozhodcov, ktorí si plnili svoje povinnosti spoľahlivo
a zodpovedne, za čo im patrí poďakovanie.
UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
Zabespečovali vysielajúce klubi.
ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
Zabezpečené usporiadateľom.

SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov,
masmédií, propagácia podujatia apod.)
Dobre.
CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Celková úroveň pripravenosti priestorov konania pretekov bola technicky aj organizačne zvládnutá a
na dobrej úrovni..
NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
Zab.nové závažie na váženie zbrani a št.čísla na mix štafiet.
Dátum: 21.06.2022
Podpis: Imrich Šarišský

