
Místo: Číslo závodu:

Název závodu: Datum: Termín shodný           
s kalendářem: ano - ne

Kategorie závodu: Disciplína: Věková kategorie:

Pořadatel:

Technický delegát: Číslo TD:

Arbitr: Asistent arbitra:

Časomíra:

Počet startujících: DNS1: DNF1: DSQ1:
Počet 
klasifikovaných: DNS2: DNF2: DSQ2:

Autor tratě: 1. kolo 2. kolo
Počet bran  /       
změn směru: 1. kolo 2. kolo

Přirážka: ano - ne Zásah horské služby: ano - ne

Kódové číslo: Kódové číslo:

Protesty: ano - ne Článek PLZ: Zápis Jury:

ano - ne

ano - ne

Sankce: ano - ne Článek PLZ: Zápis Jury:

ano - ne

ano - ne

1 - 2 - 3

Doplňující údaje:

Datum:

Bezpečnostní opatření:

Technická četa:

Rozhodčí:

Podpis TD:

Komentář:Hodnocení závodu:

Jméno:

Úrazy během závodu:V případě vážného úrazu doložte 
samostatnou zprávu.Úrazy během tréninku:

Ředitel závodu:

Úprava trati:

Preparace trati:

Jméno:

Preparace trati:

Zpráva technického delegáta
 ze závodu OSÚ AD SLČR

Homologace:

ano - neMůže být závod uznán pro výpočet bodů:

Autor 1. kola:

Autor 2. kola:

Časomíra:

xxx

xxxxxx

xxx

xxx

Herlíkovice 2193

MČRM, ČPM 18.02.2017

MAS GS M MB

SK SJ SKI Kaárníková Iva

Langmaier Jiří 155

TAG HEUER SL ČR - Ota Deyl 123/01/16

33

23

5 2 1

2

Milan Karel Milan Karel

27/25 26/24

3 vzhledem k předchozímu počasí a bez preparace bohužel pro obří slalom nevyhovující

vzhledem k předchozímu počasí a bez preparace bohužel pro obří slalom nevyhovující

2 jedno křížení s veřejností (příčná cesta) nebylo odpovídajícím způsobem zabezpečeno (zábranou ani personálně)
3 vzhledem k podmínkám zcela nedostatečný počet

3 pořadatel nezajistil žádné brankové rozhodčí
1
2 autor musel brát v úvahu stav kopce po I. kole a byl tak omezen při vytyčení bran
1

20.2.2017

Někteří závodníci měli připomínky k tomu, že vytyčení branek je příliš těsné. Myslím, že vzhledem k sklonu černé sjezdovky (37%) a
měkké podložce bylo vytyčení zvoleno správně. Počty změn směrů (25 a 24 při 215 m převýšení) byly tak jako tak na spodní hranici
(11,1% - 11,6 % výškového rozdílu). Doporučuji prodiskutovat v komisi masters, zda tedy pořádat OS na svazích se sklonem větším
než 30%.


