Sprawozdanie Sędziego Głównego
Ogólna informacja o turnieju
1

Nazwa imprezy

2

Miejsce rozgrywania

RADOM - hala sportowa ZSB ul. KOŚCIUSZKI 7

3

Data rozgrywania turnieju

22-23. kwietnia 2017 r.
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Obsada sędziowska
4
5
6
7

Nazwisko sędziego głównego
i jego klasa sędziowska
Nazwisko zastępcy sędziego
głównego i jego klasa
Ogólna liczba sędziów
(w załączeniu dołączyć listę)
Liczba sędziów z
uprawnieniami

Krystian Kilar - międzynarodowy

- lic.29/2016-2017

Zbigniew Osiński - związkowy

- lic.28/2016-2017

16 – lista w załączeniu
14
Warunki do gry

Wymiary powierzchni hali (bez
trybun)
Pola do gry
Wymiary pola gry

Długość 48m
całkowicie oddzielone
płotkami

Szerokość 24 m
częściowo oddzielone
płotkami

6 x 11,5 m

Wysokość -10 m
łączone
inne (....................
m)
inna(.........................
..)

Rodzaj podłogi

parkiet

wykładzina

Rodzaj oświetlenia

ogólne

punktowe

boczne

Jakość oświetlenia

prawidłowa

dostateczna

słaba

Ilość i marka stołów do gry w hali
zawodów

12 ANDRO – MAGNUM/SC

Marka i kolor piłeczek

ANDRO 40+ *** białe

Sala treningowa

przy hali gier (z wyjściem na
zewnątrz 60 m)

Ilość i marka stołów w sali
treningowej

Łącznie 6:

Oddalona

brak

4 ANDRO – MAGNUM/S.C. , 2 - DONIC

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
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
(.................... m)
w pobliżu hali
500m

bardzo dobra

w miejscu zakwaterowania
w miejscu zakwaterowania
znacznie oddalona (2,5 km)

dobra

dostateczna

słaba

Ocena przebiegu turnieju
Liczba uczestników
Konkurencje
Liczba uczestników lub par

K

Liczba uczestników z listy
startowej którzy nie zgłosili się
do turnieju

Kobiety
(dziewczęta)

21

Mężczyźni
(chłopcy)

143

singiel

debel

mikst

drużyna

21

M

138

K

Kobiety
(dziewczęta)

System rozgrywek
Realizacja programu turnieju

M

K

0

Przekaz wyników do internetu
Forma zakończenia turnieju i
wręczania nagród

K

M

5

Mężczyźni
(chłopcy)

Grupowo-pucharowy

Grupowy

pucharowy

terminowa

niewielkie opóźnienia

brak programu

404

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.)
Tablice informatyczne z
wynikami

M

20
2 – w dn. 23.04 Taczalski Marek, Orłów Janusz
0
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
Przebieg turnieju sprawny, zgodnie z harmonogramem.
Brak protestów w trakcie rozgrywania zawodów.
Zespól sędziowski pracował sprawnie i zgodnie z procedurami.
Współpraca z zespołem organizatora w zakresie spraw logistyczno- organizacyjnym bardzo dobra.
Współpraca z zespołem administracyjno- gospodarczym w zakresie obsługi hali bardzo dobra.
Mistrzostwa otwarto oraz zakończono uroczystą ceremonią wręczenia pucharów,
dyplomów i nagród ufundowanych przez PZTS, Miasto Radom i sponsorów
z udziałem przedstawiciela Prezydenta Miasta Radomia.
Krystian Kilar

II INNE
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Radom 22-23.04 2017r.
Lista sędziów
1. Krystian Kilar
- SG - międzynarodowy
2. Zbigniew Osiński
- ZSG - związkowy
3. Katarzyna Bielak
- SL - międzynarodowy
4. Eryk Skura
- SL - okręgowy
5. Kamil Zych
- SL - okręgowy
6. Ewa Serafin
- SL - okręgowy
7. Mariusz Barszcz
- SL - okręgowy
8. Piotr Zaremba
- SL - okręgowy
9. Mirosław Guziński
- SL - okręgowy
10. Michał Mendrek
-SL - okręgowy
11. Jakub Michalczewski - SL - sędzia kandydat
12. Wiesław Mróz
- SL - sędzia kandydat
13. Julia Serafin
- SL - sędzia kandydat
14. Wiktoria Serafin
- SL
15. Daria Duralak
- SL
16. Karolina Osińska
- Obsługa komputerowa SL

lic. 065/2016/17
lic. 042/2016/17
lic. 045/2016/17

- okręgowy

lic. 084/2016/17

