
 

SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 
Názov podujatia: 1.kolo Viessmann – pohár v letnom biatlone 2022, dorast,dospelí 

Dátum a miesto konania: 11.- 12.06.2022  Predajná – strelnica Šimáň 

Usporiadateľ - názov KB: ŠKP Banská Bystrica 

 

Technický delegát: R.Amtmann  rozh.III.tr. 

Technický delegát 2: S.Kyseľová  rozh. IBU 

Delegovaní rozhodcovia: B.Mlyneková  rozh.IBU 

                                            M.Baková  rozh.III.tr. 

                                            V.Kolhánek  rozh.III.tr. 

 

1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania): 

spracované kvalitne a odoslané včas 

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

prezentácia prebiehala v kancelárii pretekov v určenom čase bez problémov 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

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

del.rozh. M.Baková ,priestory štartu a cieľa boli upravené,oddelené oplotkami,počet rozhodcov dostatočný 

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

 kvalita tratí bola dobrá,boli vykosené a dobre vyznačené,počet kontrol bol zabezpečený 

c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov, 
stojany na zbrane) 

del.rozh.V.Kolhánek , strelnica bola postavená v súlade s pravidlami,zabezpečený dostatočný počet rozhodcov 

d)Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 

del.rozh.B.Mlyneková ,tr.kolo bolo v blízkosti strelnice s požadovaným počtom rozhodcov 

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

 umiestnené v priestore štartu a cieľa ,vybavené potrebným tech. zariadením 

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

         št.listiny vyhotovené v papierovej a elektronickej forme,vydané včas 

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie 
všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 

       časomieru zab. fi.HRDO Šport,predbežné aj oficiálne výsledky boli vydávané v načas 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov – diskvalifikácie) zasadala v zložení: 

predseda: R.Amtmann – TD 

členovia:   M.Kazár - RD 

                  V.Kolhánek – del.rozh. 

                  F.Kramla – KB Vallaská-Osrblie 

                  J.Gereková – Fan Team 

  Rozhodnutia SP: 11.6.2022 

                 št.č.15,43,48 prirážky za neodbehnuté tr.kolo podľa 11.3.4.c 

                 št.č. 2  časové vyrovnanie  -17,77 sek. 

                 št.č. 85     -----:::-----             - 6,00 sek. 

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

zaprezentovaných bolo 20 výprav,na porade bolo prítomných 17 vedúcich  

8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 

zdravotná indizpozícia jedného z rozhodcov ,ktorú zvládli prítomní zdravotníci 

9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 

predseda org.výboru p.Kán , taj. pretekov p.Kobela a ich spolupracovníci urobili kus dobrej roboty 

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

del.rozh: B.Mlyneková  - tr.kolo 

               M.Baková  -  štart -cieľ 

               V.Kolhánek  –  strelnica 



 

 všetky posty boli obsadené dostatočným počtom rozhodcov 

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

strava a občerstvenie pre športovcov a rozhodcov bolo zabezpečené,taktiež aj hygienické zariadenie 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 

bolo zaistené študentkami zdr.školy pod vedením profesorky 

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

úroveň pretekov bola veľmi dobrá za účasti viceprezidenta pre mládež p.Ľ.Machyniaka a sponzorov 

ceny odovzdávali: Ľ.Machyniak 

                              P.Kán 

                              M.Straka 

                              M.Škarvada 

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 

celkovo hodnotím preteky ako veľmi dobre zorganizované, za čo organizátorom  a ich spolupracovníkom ďakujem 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 

pri väčšom počte nových rozhodcov na pretekoch je potrebné venovať viac pozornosti ich práci,hlavne na strelnici 

doporučujem tento areál aj na ďalšie podujatia 
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