Sprawozdanie Delegata Technicznego w konkurencji powożenia

Delegat Techniczny (imię i nazwisko):
Zawody (nazwa, kategorie):
Data:
Miejsce:
Organizator:
1. Osoby oficjalne (zmiany w stosunku do zatwierdzonych propozycji, podać przyczyny)
Komisja sędziowska
Przewodniczący:
Członkowie:
Delegat Techniczny
Asystenci DT
Gospodarz Toru
Asystenci GT
Szef Komisarzy:
Komisarze:
Delegat wet.
Lekarz wet.
Biuro zawodów
2. Oceny organizacyjne
(1=niezadowalający / 2=zadowalający / 3=poprawny / 4=dobry/ 5=bardzo dobry)

Wytyczne
Przegląd
wet.
Ujeżdżenie
Maraton

Podłoże, holding boks, miejsce dla
komisji, dokumenty
Podłoże, oznakowanie czworoboku,
stanowiska dla sędziów, oddzielenie od
publiczności
Trasa, podłoże, przeszkody,
oznakowanie, oddzielenie od
publiczności, wymiary, plan

Maraton
organizacja

Pomiar czasu, sędziowie, dokumenty,
ekipa techniczna

Zręczność

Trasa, podłoże, jakość kegli,
oznakowanie, wymiary placu, dystans,
plan

Ogólne

Plan obiektu i przygotowanie zawodów

Biuro
zawodów

Personel, dostępność informacji, listy
startowe

Ocena

Komentarz
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Wyniki
Komunikacja

Personel, dostępność, czas
oczekiwania
Komunikacja pomiędzy osobami
oficjalnymi

Stajnie

Boksy, organizacja przyjmowania, plany
stajni, dostępność wody, myjki, ochrona

Serwis
med.

Punktualność, wyposażenie, ilość,
dostępność

Serwis wet.

Dostępność lek wet., ilość lekarzy,
wyposażenie,

Rozprężanie
koni

Dostępność, jakość

3. Przebieg zawodów /Statystyki
Wystartowało w zawodach (ile zaprzęgów)
Ukończyło zawody (ile zaprzęgów)
Wypadki zawodnik/luzak
Wypadki wymagające hospitalizacji
Kondycja koni
konie niedopuszczona do startu – który przegląd
zdjęte z trasy – podać przyczyny
Wypadki koni
Złe traktowanie koni (upomnienia, żółte kartki,
Uwagi do pracy osób oficjalnych
Uwagi dotyczace organizacji zawodów
Wystarczająca ilość toalet dla zawodników i widzów

(Tak/Nie)

Dostępność prysznicy dla zawodników i luzaków

(Tak/Nie)

4. Dane dla PZJ
Ogólna Liczba koni startujących w zawodach
Liczba zawodników cudzoziemców startujących na podstawie wykupionej u
organizatora Licencji Jednorazowej Gościnnej
Liczba sprzedanych przez organizatora zawodnikom cudzoziemcom
startujących okazjonalnie w Polsce Licencji Rocznych Gościnnych w
wyszczególnieniem nazwisk imion i krajów pochodzenia
Liczba koni startujących na podstawie wykupionej u organizatora Licencji
Jednorazowej Gościnnej dla konia posiadającego paszport zagraniczny i
startującego w zaprzęgu zawodnika polskiego (z wyszczególnieniem imienia
konia i numer paszportu)
Liczba koni startujących na podstawie wykupionej na zawodach Licencji
Jednorazowej Gościnnej dla konia posiadającego paszport zagraniczny i
startującego w zaprzęgu zawodnika cudzoziemca (z wyszczególnieniem
imienia konia i numer paszportu)
Liczba sprzedanych przez organizatora zawodnikom cudzoziemcom
startujących okazjonalnie w Polsce Licencji Rocznych Gościnnych dla konia
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posiadającego paszport zagraniczny w wyszczególnieniem imion konia i

numer paszportu

Imiona i numery paszportów koni startujących na podstawie Licencji
Jednorazowej Ogólnopolskiej dla konia uprawniającej do startów w
zawodach posiadających rejestrację PZHK
Nazwiska i imiona zawodników, którym została sprzedana przez organizatora
licencja SUPEREKSPRES
5. Wrażenie ogólne z zawodów i rekomendacje na przeszłość

Powyższe sprawozdanie należy przesłać drogą mailową na adres pzj@pzj.pl w ciągu 7 dni od zakończenia
zawodów

…………………..
Data

……………………………………………………….
Podpis

telefon; adres email)

