SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
z przebiegu 2. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów
8-10.12.2017 r.
Ogólna informacja o turnieju
1

Nazwa imprezy

2

Miejsce rozgrywania

3

Data rozgrywania turnieju

2. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów

Ostróda, ul. Kościuszki 22a
8-10.12.2017 r.
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

Piotr Pielaciński – sędzia klasy międzynarodowej
-

Ogólna liczba sędziów
(w załączeniu dołączyć listę)
Liczba sędziów liczących z
uprawnieniami

20
20 - okręgowych

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

Długość 48m
całkowicie oddzielone
płotkami
6 x 10 m
parkiet

Szerokość - 24m

Wysokość –9 m

częściowo oddzielone
płotkami

łączone

7 x 14 m (niedziela)

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

wykładzina

inna

Rodzaj oświetlenia

ogólne

Punktow e

boczne

Jakość oświetlenia

prawidłowa

dostateczna

słaba

Ilość i marka stołów do gry w hali
zawodów

9 - 16 Andro Roller

Marka i kolor piłeczek

TIBHAR 40+ *** SYNTT NG (białe, plastikowe)

Sala treningowa

przy hali gier

Ilość i marka stołów w sali
treningowej
Pojemniki na ręczniki w polu gry
Wydzielone miejsca dla trenerów
Trybuny dla widzów
Wydzielone pomieszczenie do
klejenia rakiet

oddalona

brak

5 Andro Roller
po 1

brak

zbiorcze

brak

stałe

przewoźne

brak

oznakowane i
wentylowane

Bez wentylacji

brak

po 2
przy każdym polu gry

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
(0,5 – 2 km)
w pobliżu hali
(0,5 – 2 km)

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

dobra

bardzo dobra

bardzo
słaba

dostateczna

Ocena przebiegu turnieju
Liczba uczestników
Konkurencje
Liczba uczestników lub par

Kobiety
(dziewczęta)

Mężczyźni
(chłopcy)

111

138

singiel
K 111

M

138

K

M

K

M

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

Mężczyźni
(chłopcy)

2

625 gier

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
Przekaz wyników do internetu
Forma zakończenia turnieju i
wręczania nagród

5

21 gier
brak
brak
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
Turniej przebiegał bardzo sprawnie mimo bardzo dużej liczby uczestników ( w turnieju eliminacyjnym ).
Juniorzy – 90 zawodników – ostatecznie wystartowało 85 zawodników
Juniorki - 63 zawodniczek – ostatecznie wystartowało – 61 zawodniczek
Zaplanowane stosunkowo krótkie „czasy” rozgrywania kolejnych rund turnieju ( 20 minut ) powodowały
niekiedy niewielkie opóźnienia (8 grudnia br. – piątek).
W kolejnych dnia Turniej przebiegał zgodnie z harmonogramem.
W dniu 9 grudnia br. (sobota) nie odbyło się spotkanie w kategorii juniorek (godzina 17.oo –stół 12)
pomiędzy zawodniczkami Płotka i Motyka z powodu nieobecności zawodniczki – Motyka,
oraz w dniu 10 grudnia br. (niedziela) nie odbyło się spotkanie w kategorii juniorek ( godzina 11.10-stół 7)
pomiędzy zawodniczkami : Garb i Janik z powodu nieobecności zawodniczki – Janik, co zostało
udokumentowane stosownymi zapisami w protokołach meczowych obu spotkań przez sędziów liczących.
W obu przypadkach nie zostałem powiadomiony o fakcie rezygnacji przez zawodniczki z rozegrania
przedmiotowych spotkań, ani o ewentualnych tego przyczynach.
Opieka medyczna obecna na Hali w ciągu trwania całego Turnieju – żadnych kontuzji nie odnotowałem.
Przeprowadzono kontrolę rakiet zawodniczek i zawodników :
- w sobotę – wyrywkową dla wylosowanych zawodników i zawodniczek,
- w niedzielę – wszystkich zawodniczek i zawodników występujących w ćwierćfinałach turnieju.
Przeprowadzona kontrola nie wykazała rakiet niezgodnych z przepisami.

Piotr Pielaciński Sędzia Główny II GPP Juniorek i Juniorów
Ostróda 8-10.grudnia 2017 r.

