Pravidla 8.ročníku Okresní ligy veteránů okresu Opava pro rok 2019
- plné respektování pravidel soutěže tak, jak ji prezentuje pořadatel.
Pro účast v OLV je třeba dodržet:
- soutěžící nad 35 let, výjimka - max. dva od 30 let včetně bez rozdílu pohlaví.
- samotná soutěž bez alkoholických nápojů a piva z důvodů pojištění
- zúčastnit se mohou jak hasičská, tak civilní družstva
-všechny veteránské soutěže v OLV se budou konat vždy v sobotu odpoledne - začátek
soutěží vždy ve 14 hodin, nebo večer dvoukolově, nebo na základě porady před soutěží.
- pořadatel zajistí měření časů elektročasomírou na setinu,pokud možno s displejem
- při technickém problému během druhého kola soutěže se počítají výsledky z prvního kola jako konečné
- v případě technického problému v prvním kole soutěže, musí mít pořadatel připravenou náhradní
disciplínu, např. dovednostní soutěž. Ta bude zapsána v pozvánce na soutěž.
- porada na soutěžích proběhne po skončení druhého kola a zúčastní se ji vedoucí družstev nebo jeho
pověřený zástupce
- pořadatel zajistí dvě sady jednotného nářadí pro všechna soutěžící družstva C42/B65 nebo C52/B75 a
záložní stroj, případně proběhnou kola pokaždé s jiným strojem. (mimo Kravaře)
- pořadatel zajistí zveřejnění pozvánek min. 14 dnů před konáním soutěže na e-maily družstev a OSH
Opava
- pořadatel vyvěsí u výsledkové listiny průběžné pořadí OLV.
- pořadatel má právo na náhradní termín soutěže z důvodů nepříznivého počasí. Tato
náhradní akce však musí proběhnout nejpozději do konce září 2019
- pořadatel zajistí prezentaci své soutěže na svých či obecních stránkách nebo na faceboku – Okresní liga
veteránů
- pořadatel rovněž zajistí 5 minutový šot ze své soutěže, který bude odvysílán na
slavnostním vyhodnocení celého ročníku OLV v sobotu na konci října 2019.
- pořadatel soutěže veteránů zaplatí 1 000,- Kč na první soutěži do společné pokladny OLV,
celková částka pak bude po odečtení nákladů na výlohy na slavnostním vyhodnocení
rozdělena mezi všechna zúčastněná družstva, která se přihlásila k celoroční účasti
- startovné pro družstva, která chtějí být hodnocena celoročně je 300,- Kč.
- ze společné pokladny bude zaplacena hudební produkce na závěrečném vyhodnocení OLV
+ případný nájem sálu, pokud tomu nebude jinak, např. dotace, sponzorské dary.
- dělení financí pro družstva za celoroční umístění poměrem - 1misto.-30%, 2 m.-20%,
3 m.-15%, 4. m. - 10%, 5.m. - 5%, + 20% pro všechna ostatní družstva
- celkové tabulky OLV bude zpracovávat na podkladě došlých místních tabulek pan
Antonín Vysoudil s tím, že po konání každé soutěže zašle výsledky na OSH v Opavě,kde
budou zveřejněny na stránkách OSH
- doporučeno pojistit si soutěž u HVP - kontakt p. Sedláčková 724279617
- pokladníkem OLV - zvolen pan Jiří Bortel – SDH Štítina a zástupcem vedoucího OLV Pavel Věncek –
SDH Malé Hoštice
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Hodnocení soutěže OLV 2019:
- počet družstev zapojených do celoročního hodnocení = počet bodů za soutěž s tím, že vítěz má vždy
plný počet bodů bez ohledu na počet zúčastněných družstev, na ostatních místech pak vždy sestupně o
jeden bod méně
- přihlášení a zaplacení účastnického poplatku družstva, musí proběhnout nejpozději na druhé soutěži
- v roce 2019 se uskuteční celkem 4 stálých soutěží + 4 na divokou kartu,( bude se každoročně
měnit mezi SDH, která nemají stálou soutěž OLV a celoročně se účatní) celkem tedy 8 soutěží, které
se budou započítávat do celkového pořadí.
- v případě rovnosti bodů na konci celého ročníku OLV rozhoduje lepší umístění na soutěžích, u rovnosti
pak rozstřel po poslední soutěži
- startovné 100,- za družstvo
- trvání soutěže max. 3 - 4 hodiny

Přihlášené soutěže do OLV pro rok 2019:
11.5.

Kylešovice

18.5.

Dvořisko

8.6.

Chlebičov

PPS 12, prodlužování útočného vedení

22.6.

Štítina,

PPS 12 jedno kolo, druhé PS 8, okno

20.7.

Těškovice

skála

3. 8.

Kravaře

31.8.

Kyjovice

14.9.

Rohov

koňská stříkačka + přenos raněné bečky
noční soutěž, PPS 12, bariéra 0,8 m

Změna termínů vyhrazena
19. října 2019 - slavnostní vyhodnocení celého 8. ročníku Okresní ligy veteránů okresu Opava proběhne
od 18 hodin v Chlebičově. Zde v rámci vyhodnocení budou promítnuty max. 5.minutové sestřihy ze všech 8
soutěží tohoto ročníku. Tyto šoty budou předány do září určené osobě s tím, aby byl čas na přípravu
k jednotnému odvysílání. Tohoto setkání se mají právo zúčastnit na vlastní náklady všechna družstva,
která zaplatila celoroční účastnický poplatek ve výši 300,- Kč. Pozvání na tuto akci se týká i našich drahých
poloviček, neboť to bude zábavný večer s hudbou.
Tyto pravidla byly odsouhlašeny za účasti všech předběžně přihlášených sborů pro rok 2019. Tato porada
proběhla 8. 3. 2019 v HZ v Rohově.

Štáb OLV

