
Zpráva rozhodčího

Datum turnaje  20.03.2022

Turnaj  1. Open Kotva 2022

Místo konání  OC Kotva Praha

Vrchní rozhodčí Martin Víšek

Rozhodčí  Jana Florentýna Zatloukalová, Richard Fischer

Jury Tomáš Navrátil, Martin Víšek, Petr Vosmík, Zdeněk Šebesta, Dušan Sofka

Disciplinární tresty:

Hráč Klub reg.č. Přestupek Trest Udělil Zápis RP

1 Jedlička Petr Yamka MC Butovice 3967 Nesportovní chování A Víšek  
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Zpráva o technickém stavu drah na hřišti

Dráha Závada       Způsob odstranění či jiné doporučení
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4 málo viditelná červená čára
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9 přechod desek př. rovná a střed. kruh nelícuje vytmelit a přebrousit, případně předtím vypodložit
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15 pruží kruh ODSTRANĚNO
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Poznámka rozhodčího:

Doporučení dotažení šroubů, případně vypodložení drah v místech kde je nutno dohrávat a je pravděpodobné,

že hráči budou muset využít mantinel pro opření nohy a dojde k prohnutí dráhy - změna tahu dráhy (pyramidy,

příčky, ledvina, looping, střeďák, položené, úhel, blesk)



Hodnocení hřiště a úrovně uspořádání turnaje ze strany pořadatele 

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

komentář známka

Čistota drah                     Dráhy čisté, bez připomínek 1

Stav mantinelů       V pořádku, bez připomínek 1

Stav drah a spojů         viz. Technický stav + poznámka rozhodčího 1-2

Značení drah a překážek                         vyjma značení dr. č. 4 v pořádku 1-2

Zajištění oprav a úprav drah pořadatelem vyjma značení dr. č. 4 plněny úpravy dle domluvy 1-2

Respektování pokynů rozhodčích Vše v pořádku 1

Vyhlašování skupin a časový rozpis             Vyhlašování skupin nebylo prováděno, dobře nastavený 2

časový rozpis dodržován hráči bez zpoždění

Zajištění úklidových prostředků          Nebylo zapotřebí -

Průběžný úklid drah pořadatelem     Nebylo zapotřebí -

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

Trénink a rozehrání (rozsah,zajištění) Trénink v dostatečné rozsahu bez problémů 1

Úroveň slavnostního zahájení                     Standartní 1

Úroveň slavnostního ukončení                  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 + přehledná tabule s obsluhou 1

Vedení průběžného pořadí                           Online na webu + přehledná tabule s obsluhou 1

Občerstvení v areálu hřiště         Drobné slané pohoštění, dostatek pití, příjemná obsluha 2

 - chybějící teplá strava (možnost dojít si v rámci OC a okolí nakoupit)

Úroveň sociálního zařízení (WC,umyvadla) Toalety v rámci OC dostatečné 2

Zajištění zázemí pro hráče                 Stoly, židle, věšáky na oblečení, dostatek místa 1

pro všechny

Podpisový záznam vrchního rozhodčího  Víšek


