
               Informácia zo zasadnutia Technickej komisii UIPM – Frankfurt 1. – 2. 4. 2017 

Vo Frankfurte v dňoch 1. – 2. apríla uskutočnilo sa I. zasadnutie novoustanovenej Technickej 

komisii UIPM (ďalej TK) pre olympijský cyklus 2017 – 2020, za účasti prezidenta UIPM 

Klausa Schormanna, generálnej sekretárky Shiny Fang, predsedu Trénerskej komisie UIPM 

Christiana Roudouta, zástupcu Komisie športovcov Ricarda De Lucu.  

Tejto dvanásť člennej komisii šéfuje Janusz Peciak, ktorý je členom riadiaceho výboru – 

Executive Board, členmi sú: Corine Bouzou – FRA,  Carlo Passiatore – ITA, Dong-Kook 

Chung – KOR, Dmitrij Menšikov – RUS, Bernhard Petruschinsky – GER,  Marcelo Goncalez 

– BRA, ďalej noví členovia Ágnes Deákné Kulcsár – HUN, Ana Ruth Orellana – GUA, John 

Moreau – USA, Michail Prokopenko – BLR, Edvinas Krungolcas – LTU + V. Miller – SVK. 

V úvode K. Schormann hodnotil pozitívne olympijský cyklus 2013 – 16, prekvapenie OH 

2016 víťazka Ch. Esposito z Austrálie, zvýraznil požiadavku na výraznejšiu prípravu – 

managment A podujatí. Uviedol že sa podarilo podstatne rozšíriť a dostať do povedomia 

súťaže v triathle, v biathle v školskom swimm + run, zapracovať Bonus fencing do A súťaží 

MP, čím sa zvýraznila atraktívnosť tejto disciplíny. Poukázal na nedostatočnú prípravu 

v jazde (aj u viacerých špičkových pretekárov), čo vytvára negatívny obraz o našom športe. 

Pre ďalší cyklus hlavnou úlohou UIPM bude rokovanie s MOV o zaradení Mix štafiet do 

programu OH 2020 v Tokiu, zaradenie MP do programu European Games v Minsku v roku 

2019. UIPM chce ďalej „zvyšovať atraktívnosť“ jednotlivých disciplín, napr. zaradenie 

prekážok v behu. 

Jedným z hlavných bodov rokovania TC boli nové pravidlá UIPM, v ktorých došlo 

k viacerým zmenám: 

- pridané nové vekové kategórie U9, U11, U13 predovšetkým v biathle a triathle, 

- mení sa názov zlúčenej disciplíny (Combine event) na Laser Run, 

- vypúšťa sa povinnosť ustanovenia Competition Jury, 

- na kontinentálnych kvalifikáciách pre OH 2020 sa môže kvalifikovať iba 1 športovec za 

krajinu, predtým až dvaja. Ten druhý sa kvalifikuje výlučne z Rank listu, 

- na vrcholných podujatiach (MS, ME) všetkých kategórií ruší sa povinnosť na 

Technickej konferencii vopred nahlásiť 3 športovcov pre súťaž družstiev. V prípade, že 

všetci štyria sa dostanú do finále, do výsledku družstva sa počítajú prví traja s najlepším 

výsledkom, 

- šerm v súťažiach A kategórie výlučne musí byť s Maraging blades, 

- individuálny Bonus šerm – časový limit sa mení zo 45 s na 30 s, 

- plávanie každá 1 sekunda sa boduje 2 bodmi (1,00 – 1,49 =1 bod a 1,50 – 1,99 = 1 bod, 

- plávanie – odskočenie pred povelom „Take your marks“ - je eliminácia z disciplíny, po 

tomto povele, predčasný štart je penalizovaný 10 sek,  

- plávanie pod vodou po štartovom skoku, resp. po obrátke viac ako 15 m = eliminácia, 

- Laser Run ohlási sa iba „Range open“, trvá 20 minút – vypúšťa sa 8 minútová streľba, 

- ruší sa používanie brokovej – pellet streľby v súťažiach, 

Rád by som upozornil na konanie University Open v Darmstadte, je to 4boj a zmenu termínu 

na 9. júla, odporúčam účasť našich študentov vysokých škôl. 

                                                                                               Dr. Vladimír Miller 


