SPRAWOZDANIE DELEGATA TECHNICZNEGO
KONKURENCJE ZJAZDOWE

DT: Jerzy PISZCZEK – nr 100

as. DT:

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Kierownik zawodów: Bartłomiej Kądziołka
Zawody: Mistrzostwa Polski Młodzików
w narciarstwie alpejskim i Młodzieżowy Data: 3 – 5 marca 2017 r.
Puchar Polski Tauron Śnieżna Energia
Miejsce: USTRZYKI DOLNE

Konkurencje: SG, AC, GS, SL

Rodzaj zawodów/uczestnicy/treningi: Zawody w ramach Młodzieżowego Pucharu Polski
i eliminacje do zawodów FIS/ Junior C K, M; Junior B K, M/ trening SG 2 marca 2017 r.
Organizator: UKN LAWORTA
Trasy (homologacje) i in.: Laworta 11925/12/15; Gromadzyń 11924/12/15
Rozegrane konkurencje i in.: SG Jun C K, M; Jun B K, M; AC Jun C K, M; Jun B K, M; GS
Jun C K, M; Jun B K, M; SL Jun C K, M; Jun B K, M;
Uwagi ogólne: protesty, wypadki i in.: brak
Ocena zawodów/współpraca z KO: BARDZO DOBRA/BARDZO DOBRA zarówno przed jak
i w trakcie zawodów
Wnioski: Organizator dołożył wszelkich starań, aby mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych (wysokie temperatury powietrza) zrealizować pełny program
zawodów. Godna podkreślenia jest determinacja i zaangażowanie w dążeniu do
rozegrania konkurencji SG (prawdopodobnie będzie to jedyny SG rozegrany w tym
sezonie, a w poprzednich sezonach nie rozegrano żadnego SG). Również trasy GS, a
szczególnie slalomów, dzięki ogromnej pracy ludzi i zastosowaniu środków
chemicznych były znakomicie przygotowane. Organizator jest w pełni przygotowany
do przeprowadzania złożonych (różne konkurencje, różne kategorie wiekowe),
wielodniowych zawodów zarówno na szczeblu krajowym (w randze Mistrzostw Polski)
jak i międzynarodowym (FIS). Obszerniejsze uwagi w dalszej części sprawozdania.
Podpis DT
Data:
06 marca 2017 r.
Uwaga! DT przesyła sprawozdanie do Organizatora zawodów bez wyników oraz do Wydz. Sędz. PZN z
wynikami i protokołami z odpraw (Mieszczańska 18/3, 30‐333 Kraków – pocztą) – do 3 dni po
zawodach. Obszerniejsze uwagi na odwrocie sprawozdania. Wyniki z klasami sportowymi!
PZN: Fax +48 12 26 07 112 e‐mail: office@.pzn.pl

Organizator zadbał zarówno o należyte przygotowanie i zabezpieczenie od strony sportowej (trasy,
wyciągi, programy minutowe) jak i zapewnił odpowiednią oprawę dla przeprowadzonej imprezy. Na
zakończenie drugiego dnia zawodów w kinie w Ustrzykach Dolnych odbyła się ceremonia medalowa za
dwa dni zawodów (SG, AC, GS). Ceremonia rozpoczęła się występem dziecięcego zespołu tanecznego,
następnie odbyły się dekoracje zwycięzców (medale za miejsca I do III, dyplomy I do VI). Dla kategorii
Junior C (K i M) były to Mistrzostwa Polski i Organizator zaplanował odegranie hymnu państwowego na
zakończenie każdej dekoracji. Po dekoracjach przeprowadzono losowanie i rozdawanie numerów
startowych do konkurencji Slalom podobnie jak odbywa się to na zawodach Pucharu Świata.
Zawodniczki i zawodnicy wychodzili na scenę, a dziewczęta z zespołu tanecznego wręczały im numery
startowe. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

