KWIETNIOWE ZMAGANIA EGZAMINOWE – ROZPISKA POMOCY* A1
Ring leader: Basia Kaczmarczyk
Skryba
8:30 –
9:00

budowa toru A1
(I)

9:00 –
9:10

I zapoznanie S / M
/ 10 L

9:10 –
9:20

II zapoznanie
pozostale L

9:20 –
10:25

A1 (I) S/M/L

fotokomorka

stoper

steward

tyczki

smycze

Ania Reinholz

Maria Kubiak /
Gosia Gajda
Agata Karolak (L) /
Agnieszka Ostromecka
(S/M) / Paulina
Sarzynska (L) / Paweł
Nowak (S/M) /

Wszyscy

Beata BusJarzebowska /
Beata Wiemann /
Ola Zorawska /
Gosia Lasota

Tomek Osinski / Paulina
Witek Lenczewski Ambroziak /
Bozena Koska

Sebastian Rębkowski

10:2510:45

budowa toru A1
(II)

10:4510:55

I zapoznanie L 129

10:5511:05

II zapoznanie l 3039 / S / M

11:05 –
12:10

A1 (II) L/M/S

Wszyscy

Beata BusJarzebowska /
Beata Wiemann /
Ola Zorawska

Tomek Osinski / Paulina
Witek Lenczewski Ambroziak /
Bozena Koska

Kasia Osinska /
Ania Reinholz

Maria Kubiak /

Olga Olszewska

(S/M) / Joanna Piaścik
(L) / Małgorzata Riedel
(L) / Wanda Ratajczyk
(S/M) / Sebastian
Rębkowski

Gosia Gajda

rozdanie nagrod

KWIETNIOWE ZMAGANIA EGZAMINOWE – ROZPISKA POMOCY* A3
Ring leader: Basia Kaczmarczyk
12:1012:30

rozdanie nagrod
budowa toru A3
(I)

Wszyscy

12:3012:40

zapoznanie z
torem

12:55

A3 (I) S/M/L

Beata BusJarzebowska /
Beata Wiemann /
Ola Zorawska

12:5513:15

budowa toru A3
(II)

Wszyscy

13:1513:25

zapoznanie z
torem

13:2513:40

A3 (II) L/M/S

Beata BusJarzebowska /
Beata Wiemann /
Ola Zorawska

Tomek Osinski / Aneta Wolska /
Witek Lenczewski Anna
Młokosiewicz

Kasia Osinska /
Ania Reinholz

Maria Kubiak /
Sebastian Rębkowski

Gabriela
Grabarczyk /
Zuzia Felczak

Tomek Osinski / Aneta Wolska /
Witek Lenczewski Anna
Młokosiewicz

Kasia Osinska /
Ania Reinholz

Maria Kubiak /
Sebastian Rębkowski

Gabriela
Grabarczyk /
Zuzia Felczak

rozdanie nagrod

KWIETNIOWE ZMAGANIA EGZAMINOWE – ROZPISKA POMOCY* A2
Ring leader: Basia Kaczmarczyk
13:4014:00

budowa toru A2
(I)

Wszyscy

14:0014:10

zapoznanie z
torem

14:1014:50

A2 (I) S/M/L

Aleksandra
Wiesiolek / Emilia
Duszynska /
Magdalena
Perchaluk

14:5015:10

budowa toru A2
(II)

Wszyscy

15:1015:20

zapoznanie z
torem

15:2016:00

A2 (II) L/M/S

Aleksandra
Wiesiolek / Emilia
Duszynska /
Magdalena
Perchaluk

Tomek Osinski / Bozena Koska /
Witek Lenczewski Agnieszka
Trocinska / Luiza
Rębkowska

Kasia Osinska /
Ania Reinholz

Anna Kozłowska /
Łukasz Żurawiński /
Sebastian Rębkowski

Gabriela
Grabarczyk

Tomek Osinski / Bozena Koska /
Witek Lenczewski Agnieszka
Trocinska / Luiza
Rębkowska

Kasia Osinska /
Ania Reinholz

Anna Kozłowska /
Łukasz Żurawiński /
Sebastian Rębkowski

Gabriela
Grabarczyk

rozdanie nagrod

KWIETNIOWE ZMAGANIA EGZAMINOWE – ROZPISKA POMOCY* J0
Ring leader: Basia Kaczmarczyk
16:0016:20

budowa toru J0 (I) Wszyscy

16:2016:30

zapoznanie z
torem

16:3017:00

J0 (I) S/M/L

Aleksandra
Witek Lenczewski Bozena Koska /
Wiesiolek / Emilia
Agnieszka
Duszynska /
Trocinska
Magdalena
Perchaluk

17:0017:15

budowa toru J0
(II)

Wszyscy

17:1517:25

zapoznanie z
torem

17:2517:55

J0 (II) L/M/S

18:00

rozdanie nagrod

Aleksandra
Witek Lenczewski Bozena Koska /
Wiesiolek / Emilia
Agnieszka
Duszynska /
Trocinska
Magdalena
Perchaluk

*Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Karolina
Wojciechowska

Łukasz Żurawiński /
Roberto Hongo

Gabriela
Grabarczyk /
Zuzia Felczak

Karolina
Wojciechowska

Łukasz Żurawiński /
Zuzia Felczak

Gabriela
Grabarczyk /

OPIS FUNKCJI:
SKRYBA: Do kazdego biegu jest przypisana jedna osoba dodatkowo na wypadek gdyby ktos potrzebowal podmianki. Osoby te umawiaja się między
soba, kto kiedy pracuje. Przypominam, ze jedna osoba TYLKO się patrzy na sedziego i dyktuje drugiemu skrybie, który zapisuje na kartki bledy i
odmowy.
Na kartce powinny się znalezc:
- numer startowy zawodnika (podany przez stewarda)
- bledy i odmowy (kreska blad, odmowa ptaszek)
- dis (jeśli takowy był)
- czas SPISANY z wyswietlacza fotokomorki (w awaryjnym przypadku lub przypadku kiedy była odmowa na pierwszej przeszkodzie z listy
stoperowej – nie wpisujemy uslyszanych czasow, ale spisujemy!!!!) Na kartke wpisujemy tylko jeden czas.
Po zakonczonym biegu kartki, razem z kartkami fotokomorki i stoperowego, wkladamy do koperty (na której zapisujemy jaki to bieg, SCT, MCT i
dlugosc toru).
FOTOKOMORKA: Do kazdego biegu jest przypisana jedna osoba dodatkowo na wypadek gdyby ktos potrzebowal podmianki. Osoby te umawiaja
się między soba, kto kiedy pracuje. Wszystkie wyniki zapisujemy na liscie, która po zakonczonym biegu wkladamy do koperty.
STOPER: Do kazdego biegu jest przypisana jedna osoba dodatkowo na wypadek gdyby ktos potrzebowal podmianki. Osoby te umawiaja się między
soba, kto kiedy pracuje. Wszystkie wyniki zapisujemy na liscie, która po zakonczonym biegu wkladamy do koperty. Czas mierzymy bedac NA linii
startu i potem mety. Przypominam, ze jeśli pies ma odmowe na pierwszej przeszkodzie, to zaczynamy mierzyc czas gdy przekracza linie pierwszej
przeszkody (czyli wlaczamy stoper jak pies przebiega obok przeszkody) i wtedy liczy się czas ze stopera a nie fotokomorki.
STEWARD: Do kazdego biegu jest przypisana jedna osoba dodatkowo na wypadek gdyby ktos potrzebowal podmianki. Osoby te umawiaja się
między soba, kto kiedy pracuje. Steward wpuszcza zawodnikow na ring. Musi wyraznie podawac numery startowe, zeby skryba i osoby mierzace czas
wiedzialy kto wchodzi na ring. Pilnuje, zeby w okolicy wejscia na ring przygotowane były kolejne 3 osoby. Przez mikrofon czyta kto wchodzi na ring i
oglasza kolejne 5 osob, które się przygotowuja.
TYCZKI: W kazdym biegu nazwisko jednej osoby jest wytluszczone, to jest szef tyczkowych na dany bieg i ta osoba, w porozumieniu z sedzia ustala
zadanie dla kazdego z wyznaczonych pomocnikow. Nalezy kazdemu przypisac obszar, który ma obstawiac lub dac zadanie np. poprawianie tunelu
miekkiego. Z sedzia należy ustalic, czy zyczy sobie, zeby poprawiac tyczki w trakcie biegu jeśli przeszkoda jest pokonywana więcej niż raz. Przede
wszystkim należy pamietac, ze dla wszystkich zawodnikow trzeba robic to w ten sam sposob i należy uwazac, zeby nie przeszkadzac zawodnikom w
trakcie biegu. Jesli, ktoras z wyznaczonych osob się nie zglosi, należy poprosic kogoś o pomoc w poprawianiu tyczek, lub poprosic ring leadera o
wyznaczenie kogoś do pomocy.

SMYCZE: Do kazdego biegu jest przypisana jedna osoba dodatkowo na wypadek gdyby ktos potrzebowal podmianki. Osoby te umawiaja się między
soba, kto kiedy pracuje. Nalezy wlozyc smycz pozostawiona przez zawodnika do kubelka w okolicy wyjscia z ringu. Należy uwazac, zeby nie
przeszkadzac psu ani zawodnikowi w trakcie startowania (na przykład nie chodzic psu za plecami).
SEKRETARIAT: Lidka Jaworowska, Marzena Brzeska
RING LEADER: Sprawdza przed kazdym biegiem czy wszystkie stanowiska są obsadzone, jeśli nie, szuka zastepstwa lub zastepuje sam. Pilnuje tez
zgodnosci tego co się dzieje z rozpiska :)

