Стреличарски савез Србије

ИЗВЕШТАЈ ТЕХНИЧКОГ ДЕЛЕГАТА
Назив такмичења: Indoor Државно првенство Србије за млађе категорије и ветеране
Главни судија: Теодор Черевицки

Дисциплина и тип: 18m + OR/CMR

Судије: Светлана Николић, Жељко Врањевац

Одржано дана: 25.3.2018.

Мерилац времена: Атила Франциа

Организатор: СК Castle Archery

Делегат такмичења: Марина Јовановић

Место одржавања: Спортска хала у Темерину

Директор такмичења: Бела Варга

Број такмичара: 78
Заокружите одговор или оцену

Да ли је такмичење било у складу са
правилима WA?
Временски услови (на отвореном)

Да
Сунчано Ведро Облачно Ветровито Падавинe

Вештачко осветљење (у затвореном)

1

2

3

4

5

Уређеност терена

1

2

3

4

5

Услови за такмичењe

1

2

3

4

5

Број судија
Да ли је било жалби?

3
Не

Напомене и примедбе делегата:
Поједини такмичари/пратиоци такмичара су негодовали због тога што су, у складу са правилницима,
замољени да се преместе на трибине током такмичења (пратиоци), односно пошто су завршили гађање и
испали из даљег такмичења (такмичари). У појединим случајевима, било је потребно да и судија и делегат
опомену такмичара или пратиоца јер није поштовао прву опомену.
Уз 90 минута тренинга, такмичари су имали и неколико пробних руку, те је укупно време загревања пре самих
квалификација било приближно 2 сата. Иако је настојање организатора да такмичарима пружи довољно
времена за загревање/тренинг свакако за похвалу, ипак би било препоручљиво да буде знатно краће, у циљу
краћег трајања самог турнира, а имајући у виду удаљеност неких клубова од места одржавања.

Жалбе такмичара:
/
Остале напомене:
Добро организован турнир уз прецизно поштовање сатнице, благовремено пружање информација и брзе
реакције екипе на терену (мењање лица, коришћење семафора итд.).

Технички делегат

Стреличарски савез Србије

ИЗВЕШТАЈ ТЕХНИЧКОГ ДЕЛЕГАТА
Назив такмичења: Индоор Државно првенство Србије за млађе категорије и ветеране
Главни судија:
Судије:

Теодор Червицки
Светлана Николић, Жељко
Врањевац

Мерилац времена:

Атила Франциа

Дисциплина и тип:

18m + OR/CMR

Одржано дана:

24.03.2018.

Организатор:

СК Castle Archery Темерин

Делегат такмичења: Александар Медић

Место одржавања:

Спортска хала у Темерину

Директор такмичења:

Број такмичара:

83

Бела Варга

Заокружите одговор или оцену
Да ли је такмичење било у складу са
правилима WА?
Временски услови (на отвореном)

_Да_
Сунчано Ведро Облачно Ветровито Падавине

Вештачко осветљење (у затвореном)

1

2

3

4

5

Уређеност терена

1

2

3

4

5

Услови за такмичење

1

2

3

4

5

Број судија
Да ли је било жалби?

_3_
_НЕ_

Напомене и примедбе делегата:
Добро организован турнир, сатница из позива је испоштована*, табле са резултатима и финална
распуцавања са наизменичним пуцањем такмичара су нешто што би било корисни организовати и
на другим турнирима.
На такимичењу је био само један случај гардеробе која је у супротности са правилима (фармерке)
па је такмичар СК Арена Но1 пуцао ван конкуренције.
Жалбе такмичара: Такмичење је прошло без проблема и званичних жалби учесника. Приликом
обраде резултата дошло је до грешке у сабирању екипног резултата екипе олимпик ветерана
СК Панчево, ово је исправљено тек приликом штампања коначних резултата што је изазвало
негодовање од стране СК Наиссус 2003 али после разјашњења није уложена жалба.
Остале напомене: *Званични тренинг/загревање је могао да траје краће па би и цео турнир био
завршен знатно раније што би олакшало пут такмичарима из места са већом удаљеношћу,
обзиром да се радило о млађим категоријама то би требало у будуће узимати у обзир.

Технички делегат

