Załącznik nr. 8 do Regulaminu WKKW 2020– Raport DT

Polski Związek Jeździecki

Raport Delegata Technicznego
z zawodów WKKW 2019
Data złożenia w PZJ (wypełnia PZJ) ________

Typ zawodów :
Klasy konkursów
Miejsce i Data

;

Adres:
Telefon
Fax
E-mail
1. OSOBY OFICJALNE (ZAZNACZYĆ ZMIANY W STOSUNKU DO PROPOZYCJI)

KOMISJA SEDZIOWSKA:
Przewodniczący:
Członkowie:
Delegat Techniczny
Asystent delegata technicznego
Gospodarz toru
Asystent gospodarza toru
Szef Komisarzy
Delegat wet.
Lekarz wet.
Dyrektor zawodów
Reprezentant zawodników
2. PULA NAGRÓD W CAŁYCH ZAWODACH

PLN
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3. OCENY ORGANIZACYJNE
(1=niezadowalający / 2=zadowalający / 3=poprawny / 4=dobry / 5= bardzo dobry)

Wytyczne
Próba
ujeżdżenia
Próba
terenowa
Rozprężalnia
Próba
terenowa
Trasa
Próba
terenowa
Organizacja
Próba
skoków
Biuro
zawodów
Wyniki
Komunikacja
i centrum
kontroli
Stajnie
Serwis
Medyczny
Serwis Wet.
Publiczność

Podłoże, usytuowanie,
stanowisk sędziowskich,
odseparowanie od
publiczności, sprawdzanie
rzędu,
Podłoże, usytuowanie,
odseparowane od publiczności,
dostępność wody, kowala,
przeszkody treningowe
Trasa, Podłoże, Przeszkody,
dekoracje, wymiary, separacja
od publiczności dostępność
planu, oznaczenie przeszkód
Sędziowie, dokumenty, pomiar
czasu, zespół naprawczy
podłoża i przeszkód

Skala
1 to 5

Komentarz możliwie jak
najbardziej dokładny

Standard przeszkód, podłoże
separacja od publiczności,
oznaczenie przeszkód, jakość
ustawienia przeszkód
Personel, dostępność
informacji, listy startowe
Personel, produkcja wyników,
dostępność wyników, czas
oczekiwania na wyniki
Komunikacja pomiędzy
osobami oficjalnymi I
organizacja centrum kontroli
krosu
Boksy, organizacja
przyjmowania koni, myjki,
Punktualność, wyposażenie,
ilość, dostępność
Dostępność lek. wet, ilość
lekarzy, wyposażenie
Parkingi, ilość, atrakcje
dodatkowe, gastronomi,
informacje

3.1 Generalne Wrażenie z zawodów

4. STATYSTYKI
Liczba par, które wystartowały w zawodach
Liczba par, które ukończyły zawody
Liczba wszystkich upadków zawodników
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Liczba upadków zawodników wymagających hospitalizacji
(pobyt minimum 1 noc w szpitalu)
5. DANE DLA PZJ
Liczba zawodników cudzoziemców startujących na podstawie
wykupionej u organizatora Licencji Jednorazowej Gościnnej
Liczba sprzedanych przez organizatora zawodnikom
cudzoziemcom startującym okazjonalnie w Polsce Licencji
Rocznych Gościnnych w wyszczególnieniem imion i nazwisk
oraz krajów pochodzenia
Liczba koni startujących na podstawie wykupionej u
organizatora Licencji Jednorazowej Gościnnej dla konia
posiadającego paszport zagraniczny i startującego pod
zawodnikiem polskim, z wyszczególnieniem imion koni i
numerów ich paszportów
Liczba koni startujących na podstawie wykupionej u
organizatora Licencji Jednorazowej Gościnnej dla konia
posiadającego paszport zagraniczny i startującego pod
zawodnikiem cudzoziemcem, z wyszczególnieniem imion koni i
numerów ich paszportów
Liczba sprzedanych przez organizatora zawodnikom
cudzoziemcom startującym okazjonalnie w Polsce Licencji
Rocznych Gościnnych dla konia posiadającego paszport
zagraniczny z wyszczególnieniem imion i numerów ich
paszportów
Imiona i numery paszportów koni startujących na podstawie
wykupionej na zawodach Licencji Jednorazowej Ogólnopolskiej
dla konia uprawniającej do startów w zawodach,
zarejestrowanych w PZHK
Imiona i nazwiska zawodników, którym sprzedana została
przez organizatora licencja SUPEREKSPRES
6. KOLEJNOSĆ ROZGRYWANIA PRÓB
Ujeżdżenie
Kros
Skoki
7. INNE
TAK

NIE

Dostępność lodu dla koni
Wystarczająca ilość toalet dla zawodników i widzów
Dostępność prysznicy dla zawodników i luzaków
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8. REJESTR UPADKÓW
Nazwisko,
imię i
numer
rej.1)
zawodnika

Nazwa
konia i
numer
rej.1)

Klasa
konkursu i
Nr.
Przeszkody

Upadek
zawodnika

Upadek
konia

Zawodnik
wymagał
pomocy
medycznej
- mniejsza
kontuzja2)

Zawodnik
hospitaliz
owany pobyt
minimum
1 noc w
szpitalu poważna
kontuzja

Koń
wymagał
pomocy
wet. mniejsza
kontuzja

Koń
wymagał
pomocy wet.
poważna
kontuzja 2)

2)

2)

1) Nr rejestracyjny zawodnika rozpoczyna się od litery Z lub R , konia od litery K. Numery widoczne są na licencji bądź w
zestawieniu na stronie www.pzj.pl
2) W przypadku udzielenia pomocy medycznej zawodnikowi należy wybrać alternatywnie: „mniejsza kontuzja” albo
„poważna kontuzja”, w przypadku udzielenia pomocy weterynaryjnej koniowi należy wybrać alternatywnie: „mniejsza
kontuzja” albo „poważna kontuzja”
Wyjaśnienie pojęć:
 Mniejsza kontuzja zawodnika - jedno lub więcej z następujących obrażeń: skręcenie, stłuczenie lub skaleczenie,
które nie jest poważne i jest leczone na miejscu,
 Poważna kontuzja zawodnika – w wyniku kontuzji zawodnik został hospitalizowany (pobyt min. 1 noc w szpitalu),
powodem kontuzji było jedno lub więcej obrażeń, w szczególności: poważne złamania (w tym wszystkie złamania
złożone, ale z wyłączeniem prostych złamań obojczyka i nadgarstka), zmiażdżenia z podejrzeniem odmy opłucnowej,
pęknięcia śledziony itp.
 Mniejsza kontuzja konia - jedno lub więcej z następujących obrażeń: skręcenie, stłuczenie i skaleczenie, które nie
jest poważne i jest leczone na miejscu;
 Poważna kontuzja konia - złamania, poważne obrażenia tkanek miękkich, poważne skaleczenia lub zranienia, w
szczególności wymagające przewiezienia konia do kliniki weterynaryjnej.
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9. Przeszkody, na których wystąpił więcej niż jeden upadek zawodnika lub konia
Numer
przeszkody

Typ przeszkody

Komentarz z opisem podłoża przed i za
przeszkodą

Zdjęcie każdej z przeszkód, na której wystąpił upadek konia z rotacją, upadek zawodnika
wymagający hospitalizacji (poważna kontuzja) oraz każdej przeszkody, na której wystąpiły
więcej niż dwa upadki zawodnika lub konia musi stanowić załącznik do niniejszego raportu
10. Opis każdego przypadku, w wyniku którego doszło do poważnej kontuzji konia,
wymagającej pomocy weterynaryjnej

11. Opis każdego przypadku, w wyniku którego doszło do poważnej kontuzji
zawodnika, wymagającej pomocy medycznej

12. Informacja o udzielonych karach
1) niebezpieczna jazda (ostrzeżenie, punkty karne - 25 pkt., eliminacja, inna kara)
Koń

Zawodnik

Opis sytuacji

Rodzaj kary

2) złe traktowanie konia (punkty karne - 25 pkt., eliminacja, kara pieniężna, dyskwalifikacja,

inna kara)
Koń

Zawodnik

Opis sytuacji

Rodzaj kary

3) inne (ostrzeżenie, nagana, żółta kartka, czerwona kartka, kara pieniężna, dyskwalifikacja,

zawieszenie, inna kara)
Koń

Zawodnik

Opis sytuacji

Rodzaj kary
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13. Rekomendacje na przyszłość

PODPIS: _______________________
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