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Wyniki Oficjalne

Delegat Techniczny

Asystent DT

Kierownik Zawodów

Kierownictwo Zawodów

Lech Pochwała

Krzysztof Nikiel

Piotr Kruczek

Jan Ciapała
Wojciech Skupień
Wojciech Malina
Łukasz Porębski
Wiesław Cieślar

A
B
C
D
E

Sędziowie Dane Obiektu

44 m

44 m

3,2 pkt/m

Wielkość skoczni HS

Punkt K

Punkty za metr

Szczyrk  28.12.2012Młodziczki

Kontrola sprzętu Janusz Malik

notaNr
Nazwisko i Imię

rok ur
odl.

D-P A B C D EM-ce
Oceny sędziowskie nota

łączna

pktnota 

sędz.[m]Klub

m-ce

w serii kl.
gate

points

92,2152 2001
PKS Olimpijczyk Gilowice 

36,0 47,2 15,0 15,5 15,0 15,0 14,5 45,01
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 92,2

Twardosz Anna 1001
-

0,0
0,0

90,6153 2001
AZS Zakopane 

35,5 45,6 14,5 15,0 15,0 15,0 15,0 45,02
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 90,6

Karpiel Kamila 802
-

0,0
0,0

82,1156 2000
AZS Zakopane 

33,0 37,6 14,5 14,5 15,0 15,0 15,5 44,53
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 82,1

Kil Joanna 603
-

0,0
0,0

78,4154 2001
TJ Frenstat 

32,0 34,4 14,0 14,5 14,5 15,0 15,5 44,04
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 78,4

Kubeckova Klara 4
-

0,0
0,0

71,5160 2000
SSR LZS Sokół Szczyrk 

30,0 28,0 15,0 14,0 14,0 14,5 16,5 43,55
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 71,5

Rajda Kinga 505
-

0,0
0,0

70,7157 1999
UKS Sołtysianie Stare Bystre SMS Z-ne

31,0 31,2 11,0 14,0 14,0 13,0 12,5 39,56
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 70,7

Pałasz Katarzyna 456
-

0,0
0,0

41,9151 2002
AZS Zakopane 

22,0 2,4 13,0 14,0 13,0 13,5 11,5 39,57
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 41,9

Pawlikowska Róża 407
-

0,0
0,0

32,0159 2002
AZS Zakopane 

25,0 12,0 6,0 5,5 6,5 7,5 7,5 20,08
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 32,0

Król Sabina 368
-

0,0
0,0

Kierownik ZawodówDelegat Techniczny PZN

Lech Pochwała Piotr Kruczek

36,0 22,0

0,0

najdłuższy najkrótszy  długość średnia

seria 1:
seria 2: m

m m

m

30,5 m

m

skok:Statystyka:


