
 

SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia:  MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V LETNOM BIATLONE 2022 

Dátum a miesto konania: 10.-11.9.2022 

Usporiadateľ - názov KB: Klub biatlonu Vyhne 

 

Technický delegát:   Michal Szalma- rozhodca IBU 

Technický delegát 2:  Nadežda Šovčíková - rozhodca III. triedy 

Delegovaní rozhodcovia:  Božena Polašeková – rozhodca III. triedy 

    Maroš Gyeneš rozhodca III. triedy 

    Ján Fujdiar, rozhodca III. triedy 

     

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

Propozície boli schválené predsedom ŠTK 05.07.2022. Obsah propozícií zodpovedal pravidlám a smerniciam vydaných pre 

letnú sezónu s doplnením a upozornením na zmeny v pravidlách . Propozície som si stiahol z oficiálnej webovej stránky 
Slovenského zväzu biatlonu.  

 

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

Prezentácia prebiehala podľa časového programu v kancelárii pretekov vo Vyhniach – športový areál Roveň. 

 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 

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

Štartovací priestor bol pripravený podľa pravidiel, so štartovacou bránkou a štartovacími hodinami so zvukovým signálom.  

Cieľový priestor dostatočne široký s elektronickou časomierou. Meranie času za pomoci elektronickej časomiery podporené 
ručným meraním v cieli. 

 

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

Trate boli veľmi dobre a prehľadne značené bez nedostatku s dostatočným počtom kontrol na trati.  

 

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

Strelnica obsahovala 10 stanovíšť na ležku a 10 stanovíšť na stojku pre malorážkové terče a 20 stanovíšť spoločne pre ležku 
a stojku pre vzduchové terče. Strieľalo sa na mechanické terče. Nástrel prebiehal podľa časového harmonogramu s jednou 
výmenou terčov pri malorážke a dvomi pri vzduchovke. Koridory a priestor pre trénerov boli oproti dostatočne široké. 

 

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 

Trestné kolo sa nachádzalo tesne za strelnicou a bolo zabezpečené dvomi kontrolami. 

 

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

Umiestnené v tesnej blízkosti priestoru štartu a cieľa a dostatočným výhľadom. Zabezpečené tromi pracovníkmi. 

 

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

Štartové listiny boli vyhotovené v piatok po žrebovaní a v sobotu po pretekoch, schválené TD. 

 

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

Časy boli merané elektronickou časomierou, zálohované ručným meraním. Predbežné výsledky boli vyvesené ihneď po 
pretekoch. Oficiálne výsledky boli vyvesené po odsúhlasení súťažnou porotou. 

 

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

Technický delegát:   Michal SZALMA 

Riaditeľ pretekov:   Igor LUPTOVSKÝ 

Delegovaný rozhodca SZB:  Božena POLAŠEKOVÁ 

Člen:     Miroslav DANOVE 

Člen:     Miloš BERČÍK 



 

 

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

 

8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 

Niektorí pretekári si nesprávne vyberali zbrane zo stojanov, za čo im boli udelené trestné minúty. Počas pretekov Majstrovstiev 
Slovenska nebol na strelnici vyhotovený záznam kamerovým systémom v súlade s pravidla SZB. 

 

9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 

Hodnotím pozitívne bez väčších nedostatkov. 

 

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

Dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov, s dlhoročnými skúsenosťami na domácich ale aj medzinárodných podujatiach. 

 

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

Ubytovanie si všetci zúčastnení zabezpečovali samostatne. Strava a občerstvenie pre rozhodcov bolo zabezpečené 
organizátorom v bufete, ktorý slúžil aj pre ostatných účastníkov M-SR. Toalety boli riešené formou suchých záchodov. Tečúca 
voda bola prístupná v areáli pretekov. 

 

12. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 

Zabezpečené v priestoroch cieľa. Na zabezpečenie transportu bol k dispozícii dopravný prostriedok organizátora. 

 

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

Dobrá úroveň s odovzdávaním medailí, diplomov a pohárov. Počas pretekov bolo zabezpečené ozvučenie a komentátor. Strelnicu 
a priestory štartu a cieľa lemovali bannery so sponzormi. 

 

14. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 

Preteky hodnotím pozitívne, nakoľko sa konali v areáli organizátora, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s usporadúvaním 
pretekov v letnom biatlone. 

 

15. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 

Uvítal by som, keby vyhlasovanie výsledkov M- SR nebolo len o odovzdávaní medailí a diplomov. Je to vrcholné podujatie SLP 
a preto by stálo za zváženie, či nie je v možnosti SZB, nejakým spôsobom motivovať športovcov napr. vecnými cenami. 

  

 

 

 Dátum: 14.9.2022 Podpis:  


