
Rada športových komisárov – program:
15.07.2022  20:45 hod

1. Welcome by the organizer
Privítanie organizátorom 

2. Introduction of the members and checking of the licenses and authorisations
Predstavenie členov a kontrola licencii a povolení

3. Language to be used for the meetings and minutes
Návrh oficiálneho jazyka pre zasadania a protokoly

4. Approval of the schedule and the agenda of the meeting of the stewards 
Schválenie harmonogramu a agendy pre zasadania RŠK

5. Presentation of the event and the safety plan by Clerk of the Course
Predstavenie podujatia a bezpečnostného plán) riaditeľom preteku

6. Comments on the supplementary regulations of the event and other documents 
including the schedule of the Competitors´ Relations Officers
Pripomienky k zvláštnym ustanoveniam a iným dokumentom vrátane harmonogramu činnosti CRO

7. Approval of the bulletins proposed, if any
Schválenie vykonávacích nariadení, ak sú

8. Report by the Clerk of the Course on the Administrative Check
Správa riaditeľa podujatia o administratívnom preberaní

9. Report by the Competitors’ Relations Officers
Správa činovníka pre styk so súťažiacimi

10. Report by the Chef scrutineers on scrutineering 
Správa hlavného technického komisára o preberaní a plánovaných kontrolách počas tréningov

11. Any other business
Rôzne

12 Approval of the list of riders for training rides
Schválenie zoznamu jazdcov do tréningových jázd, poradie štartu

16.07.2022  cca 12:00 hod
1. Report from training rides, possible extraordinary events
   Správa z tréningových jázd, prípadne mimoriadne udalosti
2. Approval of the start list
   Schválenie štartovej listiny
3. Any other business, Possible technical inspections

Rôzne, technické kontroly - návrh



16.07.2022  cca 17:00 hod
1. Race report, possible extraordinary events, presentation of unofficial results
   Správa z pretekov, prípadne mimoriadne udalosti, predloženie neoficiálnych výsledkov
2. Report by the Competitors’ Relations Officers
   Správa činovníka pre styk s jazdcami
3. Report by the Chef scrutineers - report on final technical inspections
    Správa hlavného technického komisára – záverečné technické kontroly
4. Any other business

Rôzne
5. Approval and signing of final results
    Schválenie a podpísanie konečných výsledkov

17.07.2022    7:15 hod       

1. Report by the Clerk of the Course on the Administrative Check
Správa riaditeľa podujatia o administratívnom preberaní

2. Report by the Competitors’ Relations Officers
Správa činovníka pre styk so súťažiacimi

3. Report by the Chef scrutineers on scrutineering 
Správa hlavného technického komisára o preberaní a plánovaných kontrolách počas tréningov

4. Approval of the list of riders for training rides
Schválenie zoznamu jazdcov do tréningových jázd, poradie štartu

17.07.2022   cca 12:00 hod
1. Report from training rides, possible extraordinary events
   Správa z tréningových jázd, prípadne mimoriadne udalosti
2. Approval of the start list
   Schválenie štartovej listiny
3. Any other business, Possible technical inspections

Rôzne, technické kontroly - návrh

17.7.2022  cca 17:00 hod
1. Race report, possible extraordinary events, presentation of unofficial results
   Správa z pretekov, prípadne mimoriadne udalosti, predloženie neoficiálnych výsledkov
2. Report by the Competitors’ Relations Officers
   Správa činovníka pre styk s jazdcami
3. Report by the Chef scrutineers - report on final technical inspections
    Správa hlavného technického komisára – záverečné technické kontroly
4. Any other business

Rôzne
5. Approval and signing of final results
    Schválenie a podpísanie konečných výsledkov
6. Closing remarks

Záverečná reč


