SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
z przebiegu 10-11.12.2016 …..........................................
(data)
Ogólna informacja o turnieju
1

Nazwa imprezy

2

Miejsce rozgrywania

3

Data rozgrywania turnieju

IV GAND PRIX POLSKI WETERANÓW

WĘGIERSKA GÓRKA
10-11.12.2016
Obsada sędziowska i Delegat PZTS

4
5
6
7
8

Nazwisko Delegata PZTS
i jego funkcja w Zarządzie
Nazwisko sędziego głównego
i jego klasa sędziowska
Nazwisko zastępcy sędziego
głównego i jego klasa

BOGDAN MADEJ
CICHOŃ KRYSTIAN – SĘDZIA MIĘDZYNARODOWY
-------------------------

Ogólna liczba sędziów
(w załączeniu dołączyć listę)
Liczba sędziów z
Uprawnieniam

10
-------------

Warunki do gry (kolorem żółtym wypełnić właściwe pole)
Wymiary powierzchni hali (bez
trybun)
Pola do gry
Wymiary pola gry
Rodzaj podłogi

długość
całkowicie oddzielone
płotkami
6 x 10 m
parkiet

szerokość

wysokość

częściowo oddzielone
płotkami

łączone

7 x 14 m

inne (....................
m)

wykładzina

inna

Rodzaj oświetlenia

ogólne

Punktow e

boczne

Jakość oświetlenia

prawidłowa

dostateczna

słaba

Ilość i marka stołów do gry w hali
zawodów

6 WALDNER CLASIC 25; 6 THBHAR EXPERT 25
HANNO 40+ BIAŁE

Marka i kolor piłeczek
Sala treningowa

przy hali gier

Ilość i marka stołów w sali
treningowej

oddalona

brak

2 THIBHAR EXPERT

Pojemniki na ręczniki w polu gry

po 2

po 1

brak

Wydzielone miejsca dla trenerów

przy każdym polu gry

zbiorcze

brak

Stałe

przewoźne

brak

oznakowane i
wentylowane

Bez wentylacji

brak

Trybuny dla widzów
Wydzielone pomieszczenie do
klejenia rakiet

Warunki zakwaterowania i wyżywienia
(kolorem żółtym wypełnić właściwe
pole)
Funkcjonowanie biura zawodów

sprawne

Szatnie i łaźnie dla zawodników

przy hali

Lokalizacja wyżywienia

przy hali

Lokalizacja zakwaterowania

przy hali

Jakość zakwaterowania
zapewnionego przez
organizatorów

mało sprawne

brak organizacji

w pobliżu hali
(.................... m)
w pobliżu hali
(.................... )
w pobliżu hali
(200 m)

bardzo dobra

w miejscu zakwaterowania
w miejscu zakwaterowania
znacznie oddalona (3-4 km)

dobra

bardzo
słaba

dostateczna

Ocena przebiegu turnieju
Liczba uczestników
Konkurencje
Liczba uczestników lub par

K

Kobiety
(dziewczęta)

18

Mężczyźni
(chłopcy)

singiel

18

135

18

M

135

K

M

K

M

135

K

M

Liczba uczestników z listy
startowej którzy nie zgłosili się
do turnieju

Kobiety
(dziewczęta)

System rozgrywek

grupowo-pucharowy

grupowy

pucharowy

terminowa

niewielkie opóźnienia

brak programu

Realizacja programu turnieju

Tablice informatyczne z
wynikami
Przekaz wyników do internetu
Forma zakończenia turnieju i
wręczania nagród

9
------------------------------------------ręczna

komputerowa

ręczno-komputerowa

obok hali

w hali

brak

bezpośredni z
hali

z opóźnieniem przez
PZTS lub inną osobę

brak

uroczysta z
podium

mniej oficjalna

brak

Opisowa ocena przebiegu turnieju

I Sędzia Główny

1

507

Ilość rozegranych gier
Ilość gier rozstrzygniętych
walkowerami
Ilość żółtych kartek (nazwiska
ukaranych)
Ilość czerwonych kartek
(nazwiska ukaranych)
Obsługa informatyczna turnieju
(tabele rozgrywkowe,
protokóły meczowe, itp.)

Mężczyźni
(chłopcy)

0

Krystian Cichoń

