SPRÁVA TD
Názov podujatia :

Wiessman I. kolo VIESSMAN pohára

Dátum a miesto konania : 28. - 29.1. 2011 OSRBLIE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Usporiadateľ – názov KB :

KB OSRBLIE

Meno a priezvisko TD

Peter Mešťan

:

1. Propozície: spracované a distribuované včas – podľa čl..4.1 a 4.2 pravidiel.
2. Prezentácia :prebiehala v stanovenom čase a mieste. Počas prezentácie p. Kostolányi
Ondrej st. žiadal postrašenie pre Kostolányiho Ondreja ml. z kat. Di. 16-17 roč.
do Di 18-19 roč. svoju žiadosť zdôvodnil, že žiadosť a potrebné doklady má p.
Kobela Pavol . Po telefonickom s predsedom ŠTK .p. Hirschmana som povolil
štart vo kat Di 18 – 19 roč.???
3. Priestory konania pretekov :
a/ Štart a cieľ : Elektro časomiera + ručné meranie - bez pripomienok
Značenie, kontrola lyží a zbraní bez pripomienok.
V druhí deň bez pripomienok.
b / Trate :

pripravené a upravené podmienky tréningy prebehli počas oboch dní
včas .

c/ Strelnica :

strelnica postavená v zmysle pravidiel SZB , 30 stavy po
repasovaní pracovali bezchybne.

d/ Trestné kolo : bez pripomienok a aj po technickej stránke.
e/ Časomiera : bez pripomienok
4. Štartové listiny : spracované včas a v dostatočnom množstve
5. Výsledky : 28.a 29.12.2011 spracovávané priebežne.
Súťažná porota :zvolená pre obidva súťažne dni v zložení: TD Peter Mešťan
TRP, Kobela Peter, Jozef Molčan Dukla B.B, Žák Ján CZ,
Igor Luptovský KB Vyhne.
Diskvalifikácie :
Mimoriadne udalosti :
8.Ubytovanie, strava, občerstvenie, hygienické zar, doprava : Usporiadateľ v
ćase pretekov zabezpečil občerstvenie a hygienické zariadenia v potrebnom
množstve a včas.

9. Hlavný funkcionári : HRP Laitner Juraj sa pre nemoc ospravedlnil a nahradil ho
p.Oberhauzer Mirko.
10. Zdravotné zabezpečenie: nezabezpečené
11. Spoločenská úroveň: organizátor zabezpečil preteky aj v stiesnených podmienok na
potrebnej spoločenskej úrovni, vrátane reklám a vlajkovej výzdoby v celom areáli pretekov.
12. Celkové hodnotenie:II.kolo Viessman pohára hodnotím v celku dobre.
13. Návrhy a odporučenia :
14. Príloha :

Dátum : 30.12.2011

Mešťan Peter
technický delegát pretekov

