
Místo: Číslo závodu:

Název závodu: Datum: Termín shodný           
s kalendářem: ano - ne

Kategorie závodu: Disciplína: Věková kategorie:

Pořadatel:

Technický delegát: Číslo TD:

Arbitr: Asistent arbitra:

Časomíra:

Počet startujících: DNS1: DNF1: DSQ1:
Počet 
klasifikovaných: DNS2: DNF2: DSQ2:

Autor tratě: 1. kolo 2. kolo
Počet bran  /       
změn směru: 1. kolo 2. kolo

Přirážka: ano - ne Zásah horské služby: ano - ne

Kódové číslo: Kódové číslo:

Protesty: ano - ne Článek PLZ: Zápis Jury:

ano - ne

ano - ne

Sankce: ano - ne Článek PLZ: Zápis Jury:

ano - ne

ano - ne

1 - 2 - 3

Doplňující údaje:

Datum:

Bezpečnostní opatření:

Technická četa:

Rozhodčí:

Podpis TD:

Komentář:Hodnocení závodu:

Jméno:

Úrazy během závodu:V případě vážného úrazu doložte 
samostatnou zprávu.Úrazy během tréninku:

Ředitel závodu:

Úprava trati:

Preparace trati:

Jméno:

Preparace trati:

Zpráva technického delegáta
 ze závodu OSÚ AD SLČR

Homologace:

ano - neMůže být závod uznán pro výpočet bodů:

Autor 1. kola:

Autor 2. kola:

Časomíra:

xxx

xxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Areál Kouty 7086

HELIA SPORT CUP 20.12.2022

UKZ GS L MZ

SK Kouty David Kestl

Kaděrka Robert 110

Jaroslav Bogdálek

Globalsporttiming FIS 13255/09/19

72

56

2 9 1

0 4 0

Kestl Lukáš Kučera Tomáš

25/24 25/24

22,36

885777 Veronika Horáková

2 Vyšší mocí a čerstvostí umělého sněhu ovlivněna kvalita podložky (v několika místech tzv. brambory)

Vyšší mocí a čerstvostí umělého sněhu ovlivněna kvalita podložky (v několika místech tzv. brambory)

1 vše vyřešeno současně se stavbou trati, popř. ještě před stavbou tratě

2 Neovlivnitelný systém dopravy lyžařů od cíle ke startu v areálu má vliv na frekvenci prováděné údržby

1

1

1

1 V daném areálu nová časoměrná skupina, bezkonfliktní průběh měření závodu

20.12.2022

Extrémně vysoký počet startujících ve všech kategoriích (297) měl vliv na postupnou degradaci kvality tratě (nerovnost povrchu,
soudržnost sněhu kolem exponovaných bran), průběžná údržba nemohla tento jev mj.také vzhledem k časovému tlaku na včasné
ukončení závodu výrazně pozitivně ovlivnit. Nejvýraznější dopad byl v kategorii U16 chlapci.


