СУДИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Главни судија
Судије
Мерилац времена
Делегат такмичења
Директор такмичења

Предраг Јеловац
Дарко Бабовић,
Предраг Јеловац
Дарко Бабовић
Миљко Чоловић
Ђорђе Реџа

Назив такмичења
Дисциплина и тип
Одржано дана
Oрганизатор
Временски услови
Број такмичара

KARE Kup Košutnjak
2 х 50/70м са
елиминацијама
10.4.2016.
СК Кошутњак
Облачно
47

КОНТРОЛНИ ЛИСТ ТАКМИЧЕЊА
Свечано отварање такмичења

DA

NE

Разглас

DA

NE

Сигурност (заштитне баријере)

DA

NE

Линија гађања са ознакама

DA

NE

Линија 3 метра

DA

NE

Линија 5 метара

DA

NE

Размак између мета (мин 160 цм)

DA

NE

Сидрење мета

DA

NE

Заставице на метама

DA

NE

Бројеви мета

DA

NE

Бројеви мета на линији гађања

DA

NE

Висина центра мета (130 цм)

DA

NE

Мерење времена (тајмер)

DA

NE

Сигнализација (визуална-звучна)

DA

NE

Ознаке редоследа гађања

DA

NE

Резервни систем за мерење времена и сигнализацију

DA

NE

Два записника по свакој мети

DA

NE

Столице или клупе

DA

NE

WC

DA

NE

Питка вода на терену

DA

NE

Лиценцирана WA лица

DA

NE

Резервне мете

DA

NE

Резервна лица мета

DA

NE
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Примедбе такмичара: НЕМА

Примедбе организатора: НЕМА

Напомена судија: Такмичар Љубиша Урошевић (СК Калемегдан) је након пете руке извадио стреле и

напустио мету док су остали такмичари на мети још увек уписивали резултате. Судија је потписао
записник и опоменуо такмичаре на мети (Урошевић није био присутан). Након шесте руке, Урошевић
поново вади стреле пре попуњених записника и бива опоменут од стране судије. Урошевић се судији
обратио са "Ко је тебе звао?". Након осме руке, Урошевић вади стреле док записници нису попуњени за
све такмичаре на мети, судија га дисквалификује и то уписује на записник. Урошевић се судији обратио
са "бежи бре мајмуне", "мрш бре мајмуне" и још неколико сличних реченица. Након давања сигнала за
почетак девете руке, Урошевић је изашао на линију гађања и турнир је прекинут. Судије су пришле
линији гађања и замолили су Урошевића да се повуче, што је он одбио. Директор турнира је поновио
молбу, на шта је Урошевић директору турнира понудио да изабере да ли на турниру остаје он или "они",
показујући руком на судије, на шта је од директора турнира опет добио молбу да напусти турнир.
Урошевић се окренуо према судији и рекао "Јел знаш ти ко сам ја?". Након тога је напустио терен и
такмичење је настављено. Прекид је трајао мање од 5 минута.

На више мета су били оштећени инсерти, па је било неколико случајева пробијања мете. Молимо
клубове који користе савезне мете за такмичења, да првом приликом изврше замену инсерата, јер у
магацину постоје нови инсерти.
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