SPRÁVA  DELEGÁTA  
Názov  turnaja:
Dátum  turnaja:
Meno  delegáta:  
Organizátor/usporiadateľ:
Hlavný  usporiadateľ:
Čas  začatia  turnaja:
Čas  skončenia  turnaja:
Spoločenská  úroveň:
Slávnostné    otvorenie
Hrala  sa  štátna  Hymna
Vyseli  zástavy  zúčastnených  štátov
Vyhlasovanie  hostí,  sponzorov
Vyhlasovanie  výsledkov

áno

nie

Úroveň  propagácie:
Tlač
Rozhlas
Televízia
Internet

miestna

regionálna

celoštátna

Účastníci  turnaja:
Počet  pretekárov
Počet  divákov

do  150

150-‐300

nad  300

Ocenenie  pretekárov
Medaile
Poháre
Diplomy
Vecné  ceny
Finančné  ceny

áno

nie

Miesto  konania  turnaja:
dostatočné obmedzené nedostatočné
Parkovanie  vozdiel
Podmienky  pre  divákov/  tribúna
Ozvučenie
Sociálne  zariadenia  v  hale  a  ich  kvalita

Možnosť  občerstvenia  a  stravovania:

áno

nie

Na  mieste
Do  5  km
Nad  5  km
Možnosť  ubytovania:
Na  mieste
Do  5  km
Nad  5  km
Poskytol  organizátor  ubytovanie

áno

do  10,00  Eur do  20,00  Eur nad  20,00  Eur
Cena  ubytovania
Arbitrážna  komisia:
1
2
3
Rozhodcovia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

nie

Pripravenosť  rozhodcov:
Boli  rozhodcovia  na  turnaj    minimálne  30  min.  pred  turnajom?
Bol  míting  rozhodcov  min.  30  min  pre  začiatkom  turnaja?
Bol  zabezpečný  predpísaný  počet  rozhodcov?
Mali  všetci  rozhodcovia  predpísaný  rozhodcovský  úbor?
Bol  u  rozhodcu  zistený  alkohol?
Bolo  dodržané  začatie  váženia?
Váženie  prebiehalo  podľa  pravidiel  Ž/Ž,  M/M?
Bola  dodržaná  presná  hmotnostná  tolerancia?
Bol  podpis  na  každom  doklade  o  vážení?
Bol  dostatočný  počet  zapisovateľov?
Bola  zvolaná  arbitrážna  komisia?

áno

nie*

Personálna  a  organizačná  pripravenosť:
áno
Bol  prítomný  a  označený  hlavný  usporiadateľ?
Usporiadateľská  služba  bola    v  súlade  s  §  9?
Hlásil  sa  hlavný  usporiadateľ  rozhodcom?
Bol  zvolaný  míting  trénerov  min.  30  min  pre  začiatkom  turnaja?
Bola  zabezpečená  kvalifikovaná  zdravotná  služba/  hl.lekár?
Bola    zabezpečená  kvalifikovaná  zdravotná  služba/  zd.sestra  ?
Bol  zvolaný  míting  orgnizátorov  min.  3  hod.  pre  začiatkom  turnaja
Boli  usporiadatelia  vyditeľne  označení  vesty/rovnošaty?
Bola  urobená  kontrola  členstva,  stupňov  a  LP/  matrikár?
Spájanie  kategórií  prebehlo  podľa  pravidiel  /  Technik?
Bolo  vylosované  poomsae  zverejnené  pred  súťažou/RK?

nie

Technická  pripravenosť:
Boli  k  dispozícií  zápis  o  KO?
Boli  k  dispozícií  športové  pravidlá  TKD?
Boli  k  dispozícií  tlačivá  na  podanie  protestu?
Bola  dodržaná  minutáž  zápas?
Boli  zabezpečené  šatne  pre  kluby?
Boli  zabezpečené  šatňa  pre  rozhodcov?
Bol  zabezpečený  priestor  na  rozcvičenie  pretekárov?
Boli  riadne  označené  a  zabezpečené  zápasiská?
Boli  riadne  označené  čísla  zápasísk?
Bola  dodržaná  ochranná  zóna  pri  zápasiskách?
Bola  kapacita  hľadiska  dostačujúca?
Bola  pripravená  miestnosť  pre  prípadnú  dopingovú  kontrolu?
Bol  zabezpečený  zákaz  predaja  alkoholických  nápojov?
Bola  zabezpečená  prístupnosť  pre  zdravotne  postihnutých?
Boli  zabezpečene  stupne  víťazov,  len  v  prípade  MSR?

nie

Došlo  k  hrubému  porušenie  poriadku:

áno

Žiadosti  o  zmenu:
Zmena  trvania  minút  jednotlivých  zápasov
Zmena  počtu  zápasísk

áno

nie

Priestupky  počas  turnaja:

*  ak  nie  napísať  koľký  nie

V  ....................................................              dňa  ....................  20..
Delegát  zväzu  ............................................................    Podpis  ...............................

Správu  delegáta  vyplňovať  zaškrtnutím  príslušného  okienka,  iné  problémy  popísať  na  voľnom  
liste,  vyplnenú  správu  postúpiť  na  SATKD  do  troch  dní  od  ukončenia  turnaja.

