
ZPRÁVA  PŘEDSEDY JURY / ROZHODČÍHO
ZPRÁVU ZASLAT DO 48 HOD. NA SEKRETARIÁT CAMS

Název seriálu:                                 

Název závodu:                          

Místo: Číslo závodu CAMS: 

Datum závodu:  Třídy:  

Pořadatel:   Číslo licence pořadatele:

Jméno Příjmení Číslo a typ licence
činovníka

Předseda jury /
SK / rozhodčí

Člen jury

Člen jury

Ředitel závodu

Hl. tech. komisař

Technický komisař

Hlavní časoměřič

Další časoměřič

Další časoměřič

Další časoměřič

Ekolog

SK/asistent

TK/asistent

Č/asistent

Hosté

    Čas ukončení závodu: Průměrná rychlost: Povětrnostní podmínky:

Závod 1

Závod 2

Mimořádné události: 

Celková úroveň závodu z pohledu předsedy jury  (škála 1 – 10, 1 nejlepší)
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Byl předložen plánek trati včetně licence trati?

Potvrdil pořadatel, že je závod připraven v souladu se všemi řády CAMS?

Potvrdil hlavní lékař/ředitel závodu, že je zdravotní zabezpečení zajištěno v souladu s LŘ CAMS?

Předložil pořadatel kopii své pojistné smlouvy (pokud není pojištěn v rámci CAMS)?

Obdrželi všichni delegovaní činovníci Propozice závodu v termínu daném řády?

Byla schvalována Prováděcí ustanovení? Kolik? (kopie přiložit)

Byl dodržen časový harmonogram závodu?

Došlo ke zranění jezdců (pokud ano, přiložit zprávu o každém úrazu)? 

Došlo ke zranění činovníků či jiných třetích osob (diváci, pořadatelé aj.) v souvislosti se sportovní akcí? 

Administrativní přejímka dobře zajištěna (prostor, personální obsazení, výstupy)?

Technická přejímka dobře zajištěna (prostor, provedení, kontrola výstroje)?

Práce časoměřičů bez připomínek (výsledky, kvalita výstupů měření, rychlost, vybavenost a podobně)?

Byly podány protesty (pokud ano, přiložit kompletní dokumentaci včetně protokolů o protestu)?

Dobré podmínky pro práci delegovaných činovníků?

Připomínky k práci delegovaných činovníků?

Připomínky k chování jezdců / doprovodů?

Připomínky k pořadateli?

Podněty pro VV divize / sekretariát CAMS

Závažná sdělení, připomínky, náměty či návrhy předsedy Jury:
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Připomínky ostatních delegovaných činovníků k závodu:

Přílohy zprávy (zakroužkovat přiložené přílohy):
1. Kopie licence trati
2. Zprávy ze zasedání jury, pokud se řešila mimořádná událost (protest, zranění)
3. Originály zpráv o úrazu
4. Originály protokolů o řešených protestech (včetně protestů)
5. Originály výsledků (startovní listiny, tréninky, jízdy, výsledky závodu, průběžné pořadí) 
6. Seznam traťových komisařů
7. Oficiální tiskoviny (plakát, program)

.................................................
Předseda JURY
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