
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

xxx

xxx

Kouty nad Desnou 7030

Český pohár Nokian Tyres, RKZ 3 18.02.2019

RKZ SG L SZ

SK Kouty Kestl David

Kaděrka Robert 110

Kopřiva Jan Chrástecký Zdeněk

Race Timing CZE - 117/10/15

46

44

2 0 0

- - -

Bank Tomáš -

22/21

2,15

1 v teplotních podmínkách nad 0°C velmi tvrdá trať s ledovým podkladem

1 naprosto profesionální přístup veliotele trati+technické čety

je potřeba ocenit profesionalitu a zkušenost týmu

1

1 velmi citlivá stavba trati pro U14/U16, zúročení znalosti sjezdovky, zohlednění velmi tvrdé podložky

1 bezkonfliktní a spolehlivě pracují tým

19.02.2019

technicky i fyzicky náročný závod, vysoká regulérnost pro celé startovní pole, výborné zajištění bezpečnosti, rychlá a bezkonfliktní
organizace závodu,rychlý průběh závodu, aktivní spolupráce Jury a na venek s organizačním týmem. Vzhledem k předpovědi
vysokých teplot vzduchu během dne prohlídka 07:15-07:45, start závodníka 08:00. V daném případě vynuceno
okolnostmi=pochopitelné. Nemělo by se však dle názoru TD stát standardem


