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PODRĘCZNIK MARSZALA 
(porządkowego) 

 
Dziękujemy, że jesteś marszalem! 
 
Jesteście oczami i uszami tego wydarzenia oraz 
najważniejszymi osobami tutaj; bez Was ta 
impreza po prostu nie mogłoby się odbyć. 
 
Brałeś udział w spotkaniu marszali z sędzią 
głównym, delegatem technicznym  
i koordynatorem marszali, na którym przekazali 
Ci kilka informacji, których najważniejsze punkty 
znajdują się w tym podręczniku. 
 
Jeśli jest coś, czego nie rozumiesz lub nadal nie 
jesteś pewien, zapytaj albo koordynatora 
marszali, albo dowolnego komisarza (sędziego), 
a oni Ci pomogą. 
 

Jeszcze raz dziękujemy i ciesz się tym 
wydarzeniem! 
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Powinieneś otrzymać: 

 Radio 

 Gwizdek 

 Czerwoną chorągiewkę 

 Żółtą chorągiewkę – jeśli jesteś  
marszalem podczas treningu 

 oficjalną kamizelkę 

 notatnik i ołówek 
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Radio  
 
Jeśli chcesz korzystać z radia, mów powoli, 
wyraźnie i staraj się aby wiadomość była krótka. 

 NIE korzystaj z radia żeby rozmawiać ze 
swoimi znajomymi!  

 

 NIE trzymaj swojego palca na przycisku 
"rozmowa", jeśli nie nadajesz komunikatu, 
gdyż blokuje to wszystkie inne radia! 
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Gwizdek 
 
Dmuchaj w gwizdek za każdym razem, gdy 
przejeżdża obok Ciebie zawodnik. 
Jeden krótki, głośny dźwięk dla każdego 
zawodnictwa. 
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Chorągiewki 
 
Chorągiewki przez cały czas pozostawiaj na ziemi 
obok siebie. Musisz je podnosić i używać  tylko 
wtedy gdy wydarzy się wypadek. Ważne jest, aby 
nie tworzyć zamieszania z chorągiewkami, 
dlatego: 
 

 NIE przeganiaj nimi much lub owadów, 
które latają obok Ciebie! 

 

 



 

str. 6 Kolegium sędziów PZKol – Podręcznik Marszala DS.2019 

 

 NIE wkładaj ich do swojego plecaka tak aby 
wystawały! 

 

 
 

 NIE zawieszaj ich na drzewie lub na tyczce 
wyznaczającej trasę lub w innym miejscu 
gdzie zawodnik może je zobaczyć! 
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Podczas sesji treningowych potrzebne będą 
zarówno żółte, jak i czerwone chorągiewki. 
 
 

 Żółte chorągiewki 
o pokaż zawodnikom aby zwolnili  i   

zachowali ostrożność. 
 

 Czerwone chorągiewki 
o pokaż zawodnikom kiedy wydarzył się 

wypadek i trasa jest zablokowana lub 
zamknięta. 

 
 

Podczas przejazdów wyścigowych 
potrzebujesz tylko czerwonej chorągiewki. 
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Wypadki 
 
Jeśli zawodnik wywróci się w Twojej okolicy: 
 
1. POCZEKAJ kilka chwil. Nie spiesz się aby 

mu pomóc. Zwykle jest z nim wszystko w 
porządku i może się sam poruszać. 
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2. Jeśli po kilku chwilach zawodnik się nie 

porusza lub sprawia wrażenie rannego 
wtedy: 
 

a. Jeśli zawodnik 
nie blokuje 
trasy i nie jest w 
niebezpieczny
m miejscu i jest 
to sesja 
treningowa, 
machaj żółtą 
chorągiewką 
aby ostrzec 
kolejnych 
zawodników. 
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LUB 
b. Jeśli zawodnik blokuje trasę lub miał 

wypadek w niebezpiecznym miejscu (np. 
jak miejsce lądowania po skoku) i następny 
zawodnik nadjeżdża.  

 
machaj czerwoną chorągiewką, a także zgłoś 
przez radio do koordynatora marszali aby 
wezwał pomoc medyczną (pamiętaj o podaniu 
swojego numeru porządkowego) 
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Jeśli musisz machać chorągiewką: 

 Wyciągnij ramię tak aby zawodnicy je 
widzieli! 

 Trzymaj kij jedną ręką, a chorągiewkę drugą 
ręką tak aby kolor był jak najbardziej 
widoczny dla zawodników! 

 
 
Jeżeli masz problem ze swoim fragmentem trasy, 
z powodu zbyt dużej liczby wypadków, poproś o 
pomoc koordynatora marshali. 
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Strefy B (strefy bezpieczeństwa) 
 
Jesteś odpowiedzialny za strefy B w swojej 
okolicy. 

 
 
 

 Kibice nie mogą przebywać w strefach B w 
żadnym momencie zawodów. Jeśli 
poprosisz ich o odejście, a oni nie będą 
chcieli wyjść lub jest ich zbyt wielu, poproś 
przez radio koordynatora marszali o 
pomoc. 
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 Każdy kto ma na sobie oficjalną kamizelkę 
może przebywać w strefie B. 
Są to zazwyczaj oficjalni fotografowie lub 
filmowcy, ale może to być także kierownik 
zespołu. 

 Podczas treningów zawodnicy mogą 
zatrzymywać się w strefach B, aby 
obserwować innych zawodników. Jeśli 
jacykolwiek zawodnicy zatrzymają się na 
trasie, aby ją obejrzeć (strefa A), poproś ich 
aby przeszli do strefy B. Jeśli nie zastosują się 
do Twoich instrukcji, zanotuj ich numer 
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startowy i poinformuj o tym koordynatora 
marszali. 

 
 
Również podczas treningu niektórzy 
członkowie drużyn i zawodnicy z innych 
grup treningowych mogą przebywać w 
strefie B, aby obserwować trasę i jest to w 
porządku, ale jeśli uważasz, że w Twojej 
sekcji jest zbyt wiele osób lub są zagrożeni, 
poinformuj o tym koordynatora marszali. 

 
 
Podczas zawodów (kwalifikacje, finały) 
TYLKO osoby noszące oficjalne kamizelki 
mogą przebywać w strefie B.  
 
Są to zazwyczaj oficjalni fotografowie lub 
filmowcy ale może to być także kierownik 
zespołu. 



 

str. 15 Kolegium sędziów PZKol – Podręcznik Marszala DS.2019 

 

Zawodnik poza trasą 
 

Czasami podczas wyścigu zawodnik nie ulega 
wypadkowi, ale może wypaść z trasy (przejechać 
pod lub przerwać taśmę wyznaczającą trasę). 
 

 
 
Jeśli to zrobią, muszą wrócić na trasę w miejscu 
pomiędzy dwoma znacznikami trasy, przy 
których ją opuścili. 
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Obserwuj zawodnika i jeśli wróci w innym 
miejscu 

 Zanotuj numer startowy zawodnika i 
poinformuj koordynatora marszali  
i komisarza (sędziego). 

 
 
 
 
 
 
Potrzebujesz przerwy ? 
 
Jeśli musisz opuścić swój punkt, poinformuj 
przez radio koordynatora marszali i poproś go o 
przysłanie zastępstwa: nie pozostawiaj swojej 
pozycji bez opieki podczas treningów lub 
wyścigów. 
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Kiedy impreza się skończy, nie opuszczaj swojej 
pozycji, dopóki nie otrzymasz potwierdzenia od 
koordynatora, czasami mogą wystąpić powtórki 
lub zawodnicy są jeszcze na trasie. 
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Naprawa trasy 
 
Jeśli taśma do oznaczenia trasy jest uszkodzona 
w Twojej okolicy, spróbuj ją naprawić. 
 
Zrób to z zewnątrz, aby nie być na trasie. 
 
To dobry pomysł, aby zabrać ze sobą trochę 
taśmy. 
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Jeśli tyczka wyznaczająca trasę wypadnie z ziemi, 
ważne jest, aby umieścić ją  
z powrotem w dokładnie tym samym miejscu. 
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Jeśli jakikolwiek duży kamień lub cokolwiek 
innego porusza się na trasie i uważasz to za 
niebezpieczne, poproś przez radio koordynatora 
marszali o pomoc. 
 

 
 
Jeśli masz problem lub nie czujesz się na siłach 
aby wykonać naprawy, poproś przez radio o 
pomoc! Delegat techniczny przyjdzie i zajmie się 
tym. 


