
Zpráva rozhodčího

Datum turnaje  01.05.19

Turnaj  4. BT Františkovy Lázně

Místo konání  Františkovy Lázně

Vrchní rozhodčí Martin Víšek

Rozhodčí  Lumír Benda, Daniel Moravec

Jury Jan Bireš, Martin Víšek, Aleš Rendl, Václav Vitner, Josef Makovec

Disciplinární tresty:

Hráč Klub reg.č. Přestupek Trest Udělil Zápis RP
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Zpráva o technickém stavu drah na hřišti

Dráha Závada       Způsob odstranění či jiné doporučení
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13 uvolněné základní pole - rezonuje vypodložit nebo dotáhnout šrouby
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Poznámka rozhodčího:

Nebyly prováděny testy na alkohol dle soutěžního řádu jelikož nebyl k dispozici tester.



Hodnocení hřiště a úrovně uspořádání turnaje ze strany pořadatele 

(Vrchní rozhodčí hodnotí známkou 1 až 5 jako ve škole)

komentář známka

Čistota drah                     Některé desky zašlé, tmavé fleky matoucí s volnými 2

nečistotami padajícími za stromů, případně kamínky

Stav mantinelů       Některé mantinely barví míče 2

Stav drah a spojů         Vhodné předělat staré kyty 2

Značení drah a překážek                         Místy blednoucí překládací linie 2

Zajištění oprav a úprav drah pořadatelem Nebylo zapotřebí -

Respektování pokynů rozhodčích Pro losování vhodné mít k dispozici více jak jednoho 1

zástupce pořadatele - urychlí to celý proces

Vyhlašování skupin a časový rozpis             Po celý turnaj probíhalo vyhlašování a kontrola probe 1

Zajištění úklidových prostředků          Koště pro každou dráhu 1

Průběžný úklid drah pořadatelem     Nebyl prováděn, průběžné uklízení hráči dle potřeby -

Administrativa (pásky,pravidla,SŘ)            Vše k dispozici 1

Trénink a rozehrání (rozsah,zajištění) Vhodné do rozpisu příště doplnit  i konec tréninku 1

Úroveň slavnostního zahájení                     Bez účasti města, standartní 2

Úroveň slavnostního ukončení                  Bez účasti města, chybějící stupně vítězů 2

Úroveň cen pro vítěze          Sady pohárů 1

Úroveň diplomů pro vítěze          Diplomy pro všechny mládežnické kategorie 1

Vedení výsledkové tabule a její přehlednost Online na webu, 2 obrazovky pro skupiny a jednotl. 1

Vedení průběžného pořadí                           Online na webu, 2 obrazovky pro skupiny a jednotl. 1

Občerstvení v areálu hřiště         ´+ chutná domácí strava, - stejná nabídka hlavních 2

jídel po všechny tři dny

Úroveň sociálního zařízení (WC,umyvadla) Čisté, dostatek toaletního papíru, mýdla a utěrek 1

Zajištění zázemí pro hráče                 Stany, lavice, stoly, dostatek místa pro všechny 2

Podpisový záznam vrchního rozhodčího  Víšek


