
Strona 1

RAPORT DELEGATA TECHNICZNEGO
SKOKI I KOMBINACJA NORWESKA

Zawody wypełnia DT

Nazwa Kat. wiekowe

Miejsce Okręg

data od do

Organizator

Delegat Techniczny wypełnia DT

Nazwisko i imię Okręg

Adres

rok urodzenia telefon/faks

data przyjazdu od do

rok

Kierownik Zawodów wypełnia DT

Nazwisko i imię Okręg

Adres

rok urodzenia telefon/faks

data przyjazdu od do

rok

Adres 
organizatora

uprawnienia 
sędziowskie

uprawnienia 
sędziowskie



Strona 2

Przebieg zawodów wypełnia DT

data skocznia

indywidualne drużynowe

start koniec uwagi

seria próbna

kwalifikacje

1 seria

2 seria
uwagi

statystyki

kierunek wiatru

przedni tylni boczny

seria próbna

kwalifikacje

1 seria

2 seria

siła wiatru

najdłuższy 
skok m

największa 
prędkość 

km/h
ilość 

upadków



Strona 3

Przygotowanie skoczni wypełnia DT

uwagi

Pomiar wiatru wypełnia DT

Ilość punktów pomiarowych
uwagi

Protesty, sankcje, dyskwalifikacje wypełnia DT

tak nie NRS uwagi

protesty

sankcje

dyskwalifikacje
uwagi

miejscowość data podpis DT



Strona 4

Asystent DT wypełnia As. DT

Nazwisko i imię Okręg

Adres

rok urodzenia telefon/faks

data przyjazdu od do

rok

Sędziowie orzekający wypełnia As. DT

Sędzia A B C D E

Okręg

Nazwisko i imię

Stopień sędziowski

Skocznia wypełnia As. DT

homologacja nr HS m punkt K m

homologacja nr HS m punkt K m

homologacja nr HS m punkt K m

homologacja nr HS m punkt K m

homologacja nr HS m punkt K m

uprawnienia 
sędziowskie



Strona 5

Pomiary na skoczni wypełnia As. DT

uwagi

start m

rozbieg
szerokość B1 m

wysokość band m

próg nachylenie progu st

tory na rozbiegu

przygotowanie 
dobre

złe

głębokość torów cm

cm

szerokość torów cm

zeskok

szerokość Bk m

szerokość Ba m

wysokość band m

nachylenie

K Bk K+15 m Bk+15

K+5m Bk+5 m K+20 m Bk+20

K+10 m Bk+10 m HS

uwagi

miejscowość data podpis Asystenta DT

odległość pomiędzy 
belkami

odległość pomiędzy 
środkiem torów



Strona 6

WAŻNE INFORMACJE

Organizatora

Wyniki zawodów należy przesłać na adres:

DT wypełnia strony 1, 2 i 3  i jest 
zobowiązany do przesłania raportu w ciągu 
3 dni od daty zakończenia zawodów do  

Asystent DT wypełnia strony 4 i 5  i 
przekazuje je Delegatowi Technicznemu

Polskiego Związku Narciarskiego na adres 
ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków oraz 
drogą elektroniczną na adres mailowy: 
office@pzn.pl

maro@tatrynet                                                 
pawel.witczak@pzn.pl 

Jeśli zawody odbywają się na więcej niż 1 skoczniach, strony 2 i 5  należy wypełnić dla 
każdej ze skoczni



Strona 7

Protokół posiedzeń Jury SKOKI

miejsce zawodów Zakopane punkt K 120

data zawodów 3 marca 2008 127

godzina decyzja
głosowanie

za przeciw

Delegat Techniczny Kierownik Zawodów

odległość 
Jury

numer 
startowy



Strona 8

Protokół posiedzeń Jury BIEGI

miejsce zawodów

data

Gundersen Sprint drużynowy

Gundersen
Mass start

Sprint

POSIEDZENIE JURY PRZED ZAWODAMI

godzina

temperatura powietrza

temperatura śniegu
uwagi

POSIEDZENIE JURY PO ZAWODACH

godzina

temperatura powietrza

temperatura śniegu

czas startu

czas zakończenia biegu

zawodnik numer NRS

DNS nie stawili się na starcie

DNF nie ukończyli biegu

DSQ dyskwalifikacje
uwagi

format 
zawodów

Mass 
start
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