
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:

xxxxxx

xxx

Areál Kouty 7006

HELIA SPORT CUP 2018 17.12.2018

UKZ GS L SZ

SK Kouty Kestl David

Kaděrka,Ph.D. Robert 110

Hlavoň Robert

Měření Říčky 117/10/15

58

42

0 10 0

0 6 0

Kestl Michal Záhrobský Petr ml.

38/36 38/36

10.00

-

-

1 pořadatel udělal pro uskutečnění závodu maximum možného. Krátká doba od výroby sněhu se projevila nedostatečným spojením podložky, která se v horních partiích trati projevila vznikem tzv. brambor

pořadatel udělal pro uskutečnění závodu maximum možného. Krátká doba od výroby sněhu se projevila nedostatečným spojením podložky, která se v horních partiích trati projevila vznikem tzv. brambor

1 Veškerá bezpečnostní opatření provedla technická četa v předstihu, sítě byly v některých místech aktivně doplněny.

1 Technickou četu lze hodnotit na velmi vysoké úrovni

1 Dostatečný počet rozhodčích, čitelné a jasné formuláře

1 Citlivé vytýčení trati-znalost lokality, znalost stavu sněhové podložky, korekce trati po každé kategorii

1

1 bezkonfliktní a přesně pracují tým, rychle pacující velitel br. rozhodčích

19.12.2018

na vyšším výpadku se podílela postupně zhoršující kvalita podložky v úseku branek 1-11, spodní část trati byla po celou dobu závodu
zcela v perfektním stavu


