SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia:: II. kolo Viessmann pohár v letnom biatlone žiaci
Dátum a miesto konania: 02.-03.07.2022,
Usporiadateľ - názov KB: KB Čierny Balog
Technický delegát: Jozef Hirschman
Technický delegát 2: Stanislav Sklenárik
HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
Predseda OV – Daniel Schön
Riaditeľ pretekov – Imrich Šarišský
Hlavný rozhodca – Ján Jendrál
Tajomník pretekov – Radoslav Štulrajter
Ekonómka pretekov – Janka Štulrajterová
Veliteľ strelnice – Pavol Andrejčák
ROZHODCOVIA
Počet rozhodcov bol dostatočný. Delegovaní rozhodcovia:
Barbora Mlyneková, rozhodca IBU
Marcela Luptovská, rozhodca IBU
Pavol Šima, rozhodca III. triedy

1.

PROPOZÍCIE
spracované podľa pravidiel a včas , schválené 16.06.2022

2.

PREZENTÁCIA
Podľa propozícií bez problémov.

3.
a)

PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
Všetko podľa pravidiel.
Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
Technicky kvalitne zabezpečené, oplotené. Zhotovené nové prechody, 1.07.2022 trate prejdené spolu s koordinátorom
a následné nedostatky boli odstránené.
Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov,
stojany na zbrane)
V poriadku, 13 terčov a pre žiakov. Strelnica bola čerstvo vybudovaná a upravená podľa pravidiel
Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
V poriadku. Pracovali 2 nezávislé kontroly.
Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie). Bolo umiestnené v priestore cieľa, pracovalo
spoľahlivo.

b)
c)
d)
e)
4.

ŠTARTOVNÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB)
Boli pripravené načas.

5.

SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie)
Jozef Hirschman – TD
Imrich Šarišský – RP
Barbora Mlyneková – delegovaný rozhodca
Ľuboslav Palguta – ŠK Ružomberok
Radovan Cienik – ŠKP Martin

Súťažná porota riešila rozhodnutia:
prirážka 1 min. za neodbehnuté trestné kolo podľa 11.3.4.c
skrátenie trate , prirážku za nevystrelený náboj , časové vyrovnanie, predčasný štart
6.

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa
zúčastnil porady)
Na porade sa zúčastnilo 15 zástupcov klubov z 21 prihlásených.

7.

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny) žiadne

8.

ČINNOSŤ ORGANIZAČNÉHO VÝBORU ako aj spolupráca s nimi bola na vynikajúcej úrovni a patrí im moje poďakovanie
za odvedenú prácu. Všetci sa aktívne zapájali aby priebeh pretekov bol čo na najlepšej úrovni.

9.

ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)
Pracovali spoľahlivo. Počet bol dostatočný.

10. UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
Stravovanie rozhodcov bolo zabezbečené stravou v miestnej reštaurácií. Rozhodcovia boli ubytovaní v areály pretekov
a blízkom okolí. Organizácia pretekov v lyžiarskom areály sa ukázal ako dobrý nápad. Týmto patrí moja vďaka ľudom, ktorí
dostali a uskutočnili tento nápad.
11. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
Zabezpečené organizátorom. Lekárka + pohotovostné vozidlo.
12. SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia
podujatia apod.) Dobrá v rámci možnosti organizátora. Hlásateľ bol zabezpečený organizátorom.Ceny odovzdával člen
prezídia O. Kosztolány , p. Kristlík a p. Štulajter. Počas odovzdávania cien bola odovzdaná cena od trénerky maďarskej
reprezentácie Jakubovi Štulajterovi za mimoriadny športový výkon.
13. CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
Organizátor pripravil podujatie na vynikajúcej úrovni.Bolo mi potešeím s nimi spolupracovať. Všetky moje podmety boli
riešené okamžite. Bolo cítiť zanietenie miestnych členov klubu biatlonu.
14. NÁVRHY A DOPORUČENIA
Vedenie klubu sa aktívne zapája do organizovania pretekov a preto doporučujem podľa možností prideľovať aj preteky v
budúcnosti

Dátum: 22.07.2022

Podpis: Jozef Hirschman

