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Procedura odbioru toru do zawodów DMP, DM I Ligi i DM II Ligi  

 

Użyte skróty: 
S – sędzia, PJ – Przewodniczący Jury Zawodów, KT –komisarz Toru, JZ – 
Jury Zawodów, KZ - kierownik zawodów, Tr/M – trener/menedżer 
(licencjonowany) gospodarza, KDG/KDP -  kierownik drużyny gospodarza 
/gości, TR - toromistrz 
 

 

I. Czynności na 8 godzin do rozpoczęcia zawodów 

Spotkanie Organizacyjne I / I posiedzenie JZ  

-  uczestniczą: PJ, S – jeżeli powołano JZ, KT, KZ, TR, Tr/M  

 - czynności do wykonania: 

1. Ocena stanu toru przez KT / JZ - pisemna ocena czy tor jest 

regulaminowy/nieregulaminowy. 

2. Sprawdzenie prognoz pogody – wydruki. 

3. Przedstawienie przez organizatora planu przygotowania toru do zawodów 

do czasu próby toru.  

4. Ustalenia dot. czynności na torze na kolejne dwie godziny. 

 

II. Czynności na 6 godzin do rozpoczęcia zawodów 

Wstępna inspekcja toru KT / JZ 

 – uczestniczą: PJ, S – jeżeli powołano JZ, KT, KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP 

 – czynności do wykonania: 

1. Odnotowanie uwag kierowników drużyn i ustosunkowanie się do nich na 

piśmie.  

2. Wykonanie dokumentacji foto miejsc zgłoszonych jako nieregulaminowe. 

3. Ocena stanu toru przez KT / JZ – pisemna ocena czy tor jest 

regulaminowy/nieregulaminowy. 

4. Wydanie ewentualnych poleceń organizatorowi na piśmie. 

5. Ustalenia dot. czynności na torze na kolejne dwie godziny. 

 

III. Czynności na 4 godzin do rozpoczęcia zawodów 

Odbiór toru przez S lub JZ  

– uczestniczą: PJ – jeżeli powołano JZ, S, KT, KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP  

– czynności do wykonania: 

1. Dokumentacja foto miejsc zgłoszonych jako nieregulaminowe. 
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Spotkanie Organizacyjne II / II posiedzenie JZ bezpośrednio po zakończeniu 

odbioru toru przez Sędziego lub JZ – uczestniczą: PJ – jeżeli powołano JZ, S, 

KT, KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP – czynności do wykonania: 

1. Podsumowanie dotychczasowego stanu prac na torze wg planu 

przygotowania toru do zawodów. 

2. Odnotowanie uwag kierowników drużyn i ustosunkowanie się do nich 

przez S / JZ. 

3. Omówienie dokumentacji foto miejsc zgłoszonych jako nieregulaminowe. 

6. Ocena stanu toru przez S / JZ - pisemna ocena czy tor jest 

regulaminowy/nieregulaminowy. 

4. Wydanie ewentualnych poleceń organizatorowi na piśmie. 

5. Sprawdzenie prognoz pogody. 

6. Ustalenia dot. planowanych czynności konserwacji toru do próby toru. 

 

IV. Czynności na 2 godziny do rozpoczęcia zawodów 

Inspekcja toru przez S lub JZ – uczestniczą: PJ – jeżeli powołano JZ, S, KT, 

KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP – czynności do wykonania: 

1. Dokumentacja foto miejsc zgłoszonych jako nieregulaminowe. 

 

V. Czynności 90 min do rozpoczęcia zawodów 

Spotkanie Organizacyjne III / III posiedzenie JZ – uczestniczą: PJ – jeżeli 

powołano JZ, S, KT, KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP – czynności do wykonania: 

1. Odnotowanie uwag kierowników drużyn i ustosunkowanie się do nich na 

piśmie.  

2. Omówienie dokumentacji foto miejsc zgłoszonych jako nieregulaminowe. 

3. Ocena stanu toru przez S / JZ - pisemna ocena czy tor jest 

regulaminowy/nieregulaminowy. 

4. Wydanie ewentualnych poleceń organizatorowi na piśmie. 

5. Sprawdzenie prognoz pogody. 

6. Ustalenia dot. planowanych czynności na torze po próbie toru i w czasie 

zawodów. 

 

VI. Po zakończeniu meczu  

Spotkanie Organizacyjne IV / IV posiedzenie JZ – uczestniczą: PJ – jeżeli 

powołano JZ, S, KT, KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP – czynności do wykonania: 

1. Odnotowanie uwag kierowników drużyn do stanu toru w trakcie zawodów i 

ustosunkowanie się do nich na piśmie.  

2. Ocena stanu toru przez KT i S / JZ - pisemna ocena czy tor był w trakcie 

zawodów regulaminowy/nieregulaminowy. 

 


