RAPORT
DELEGATA TECHNICZNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI
Nazwa zawodów
Miejsce:
Data:
Imię i nazwisko delegata:
Adres:

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Komisja Sportowo-Techniczna PZLA wierzy w kompetencje wyznaczanych na zawody delegatów
technicznych (DT) licząc tym samym na obiektywny i uważnie wypełniony przez nich raport.
Uzyskane w ten sposób informacje są niezwykle istotne dla pełnej oceny zawodów oraz zaleceń,
jakie mogą być przekazane organizatorom przy przygotowaniu podobnych imprez.
Dokument ten musi zostać wypełniony przez Delegata Technicznego i w terminie 3 dni od
zakończenia zawodów musi zostać dostarczony elektronicznie (ew. listownie) do:
Polski Związek Lekkiej Atletyki
ul. Mysłowicka 4,
01-612 Warszawa
e-mail: jerzy.witwicki@pzla.pl oraz janusz.rozum@gmail.com
Do raportu załączono nw. dokumenty:
Oficjalne protokoły (bądź ich kserokopie)
Dokumenty z weryfikacji przed zawodami
Lista obecności sędziów (jeśli nie przesyła tej listy oddzielnie sędzia główny zawodów)
Protokoły pomiaru sprzętu
Wydruk próby zerowej
Program minutowy
Komunikat końcowy
Wykaz poprawek do komunikatu końcowego
Protokół rekordu Polski
Dodatkowa dokumentacja (np. zdjęcia, analiza SWOT), jaka?____________
Proszę również upewnić się, że organizator zawodów dopełnił formalności w związku z
przesłaniem pełnych wyników, w odpowiednim formacie, do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
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1.
1.1

Sprawy ogólne

Warunki pogodowe

Proszę krótko opisać pogodę, jaka panowała w trakcie zawodów. Proszę wskazać także sytuacje,
w których warunki atmosferyczne mogły mieć bezpośredni wpływ na przebieg zawodów:

Zakwaterowanie i wyżywienie

1.2

1.2.1 Proszę ocenić warunki zakwaterowania dla poszczególnych osób:
1. Delegat techniczny
Bardzo złe

Złe

X Akceptowalne

Dobre

Bardzo dobre

Nie dotyczy (nie było konieczne)

Nie zapewniono

1.2.2 Proszę ocenić wyżywienie zapewnione dla poszczególnych osób:
1. Delegat techniczny
Bardzo złe

Złe

Nie zapewniono

Akceptowalne

Dobre

Bardzo dobre

Nie dotyczy (nie było konieczne)

Dodatkowe informacje i komentarze odnośnie zakwaterowania i wyżywienia uczestników:

1.3

Oprawa zawodów
Czy występował?
Tak
Nie

Element

Czy występował?
Tak
Nie

Spiker





Wyznaczone
miejsce do
dekoracji





Prezentacja
zawodników przed
konkurencją





Oprawa
muzyczna





Obecność mediów





Nagrody
rzeczowe





Element

Komentarz do oprawy zawodów
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2.
2.1

Informacje dotyczące zawodów

Program minutowy
Czy program minutowy był ustalony już przed zawodami?

Czy Delegat Techniczny brał udział w przygotowaniu programu?
minutowego?
Czy istniała konieczność znaczącej modyfikacji programu przed zawodami
lub w ich trakcie?
Czy były problemy z przestrzeganiem programu w trakcie zawodów?

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Jeśli tak to jakie?
zawodami?

Proszę zasugerować zmiany, które mogą usprawnić przebieg zawodów i urealnić program
zawodów w przypadku istniejących niedoskonałości:

2.2 Informacja techniczna
Czy regulamin zawodów został udostępniony przez Organizatora?
Czy regulamin zawierał informacje dotyczące sposobu rozgrywania konkurencji:
- biegowych (np. sposoby rozgrywania serii, awans do finału)
- rzutowych (np. kwalifikacje do finałów)
- skokowych np.(wysokości początkowe, różnice w podnoszeniu poprzeczki)
Czy były problemy z przestrzeganiem regulaminu zawodów? (zmiany)

Tak

Nie

Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie
Nie

Jeśli tak to jakie?
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Kwestie sędziowskie

2.3

2.3.1 Ocena pracy sędziów na zawodach
Proszę dokonać oceny pracy poszczególnych osób odpowiedzialnych za następujące funkcje:
Pozycja

Ocena pracy osoby sprawującej funkcję kierowniczą
Negatywna (1)
Akceptowalna (2)
Pozytywna (3)

Pozycja nie
występowała

SGZ









Zespół
starterów









SGB









Mierzący
czas









Torowi









Komisja
skoków









Komisja
rzutów









Bramka









Kierownik
techniczny
zawodów









Statystyk
zawodów









2.3.2 Liczebność komisji
Czy liczba sędziów na zawodach była:
Zbyt mała

Odpowiednia

Za duża

Dodatkowe uwagi do pracy i organizacji komisji sędziowskich.
Uzupełnienie oceny pracy komisji sędziowskich:
Ocena wyróżniająca (uzasadnij):
1.
Ocena negatywna (uzasadnij):
1.
Konieczność zwrócenia bacznej uwagi:
1.
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2.4

Pomiar czasu i wiatru

2.4.1 Pomiar czasu
Rodzaj i nazwa urządzenia
wykorzystywanego do pomiaru czasu
Urządzenie uruchamiane

Ręcznie

Czy zapewniono aparaturę falstartową?

Tak

Automatycznie
Nie

Firma obsługująca pomiar czasu
Osoba (osoby) obsługujące urządzenie
2.4.2 Pomiar wiatru
Rodzaj i nazwa urządzenia
wykorzystywanego do pomiaru wiatru
Urządzenie uruchamiane

Ręcznie

Czy wiatromierze były osobne w blokach
skoków i biegów?

Tak

Automatycznie

Nie

Nie było
potrzeby

Osoba (osoby) obsługujące urządzenie
Dodatkowe uwagi do kwestii związanych z pomiarem czasu i pomiarem wiatru:

2.5

Pomoc medyczna

Pomoc medyczna oraz fizykoterapeutyczna była zapewniona przez Organizatora
w następującej formie:
Lekarz



Pielęgniarka



Ratownik
medyczny



Karetka pogotowia
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3.

Kwestie techniczne

Czy przed zawodami odbyła się odprawa techniczna?

Tak

Nie

Czy przed zawodami była prowadzona weryfikacja?

Tak

Nie

Czy były problemy z dopuszczeniem zawodników do udziału w zawodach?

Tak

Nie

Jeśli tak, to jakie?

Czy zapewniono rejestrację zawodów kamerą video?

Tak

Nie

Czy zapewniono tablicę wyników dla zainteresowanych?

Tak

Nie

Przygotowanie obiektu (sprzęt boiskowy i sędziowski – braki) – opisz poniżej

4.

Kontrola antydopingowa

Czy na zawodach była prowadzona kontrola?

Tak

Nie

Czy zapewniono odpowiednie warunki komisji?

Tak

Nie
Nie dotyczy

5.

Ubiory zawodników oraz numery startowe

Czy zawodnicy mieli numery przygotowane przez Organizatora?

Tak

Nie

Czy zawodnicy mieli numery zgodne z Przepisami PZLA

Tak

Nie

Czy zawodnicy mieli odpowiednią liczbę numerów startowych?

Tak

Nie

Czy numery startowe zawodników były czytelne?

Tak

Nie

Czy numery zawierały logo sponsora?

Tak

Nie

Czy stroje zawodników były zgodne z regulaminem zawodów?

Tak

Nie
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6.

Rekordy Polski

Czy na zawodach uzyskano wyniki lepsze od oficjalnych rekordów Polski (ew. nieoficjalnych w kategorii
młodzika)?

Tak
Lp.

Imię i nazwisko
zawodnika

Konku- Kategoria Dotychrencja wiekowa czasowy
rekord

Nie

Wynik
Czy zdaniem DT były
rekordowy spełnione wszystkie
warunki do uznania
rekordu?

1.
2.

7.

Dodatkowe informacje

Prosimy o przedstawienie swoich ogólnych wrażeń dotyczących organizacji, przygotowań i przebiegu
zawodów.
Państwa sugestie mogą okazać się bardzo pomocne przy organizacji następnych imprez.

8.

Wykaz poprawek do komunikatu końcowego

Prosimy o przedstawienie wykazu najważniejszych poprawek wprowadzonych przed delegata technicznego
do komunikatu końcowego z wynikami zawodów. Przy większej liczbie poprawek prosimy dodać je w postaci
załącznika.

Prosimy jeszcze raz upewnić się, czy wszystkie części raportu zostały wypełnione.
Dziękujemy za poświęcony czas.
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