P RÁVA A P OVINNOSTI
USPORIADATEĽA LIGOVÉHO
KOLA

KEHL 2018

Košická Hasičská Liga

Tento dokument slúži ako pomoc usporiadateľom ligových kôl Košickej
Hasičskej Ligy pre rok 2018, ako aj ligovej komisií. Obsahuje súhrn
usmernení a práv, ktorých sa je organizátor ligového kola KEHL povinný
pridržiavať.
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Práva a Povinnosti usporiadateľa
ligového kola KEHL 2018
Košická Hasičská Liga

•

Usporiadateľ je povinný prevziať ligové vybavenie potrebné pre usporiadanie,
ligového kola od predchádzajúceho usporiadateľa. Ak je usporiadateľom prvého
ligového kola v danom ročníku, veci prevezme od DHZ Ploské, ktoré má toto
vybavenie uložené počas zimnej prestávky.

•

Usporiadateľ je povinný prevziať a skontrolovať vybavenie ligy, podľa preberacieho
dokumentu, ktorý je aj na webovej stránke ligy (www.kehl.sk). Ak preberajúci zisti,
schodok alebo poškodenie vybavenie voči tomu čo je uvedené v preberacom dokumente,
zapíše doň tento rozdiel a podpíše. Preberací dokument sa vyhotovuje v 3 exemplároch,
1ks ostáva odovzdávajúcemu, 1ks preberajúcemu a 1ks sa odovzdá ligovej komisii, t.j.
tajomníkovi ligovej komisie. Všetky tri dokumenty musia byť podpísané a musí na nich
byť aj pečiatky daných DHZ. Užívateľ ligového vybavenia, u ktorého sa zistí
poškodenie ale strata ligového vybavenia je povinný túto stratu nahradiť, prípadne
poškodenie opraviť !

•

Usporiadateľ preberá oplotenie trate v dĺžke 100m, ktoré bude rozdelené na 3 kusy.
Toto oplotenie nie je možné ďalej deliť, v opačnom prípade sa to považuje za poškodenie
ligového vybavenia.

•

Počet stravných jednotiek, ktoré je usporiadateľ povinný zabezpečiť pre súťažiacich na
ligové kolo, ktoré organizuje si zistí zo štartovej listiny na stránke:
http://firesportresults.shagy2301.sk/Registration . Štartová listina sa spúšťa týždeň
pred konaním daného ligového kola. Rezervácia stravy sa uzatvára vo štvrtok o 20:00
ak sa ligové kolo koná v nedeľu, ak sa koná ligové kolo v sobotu, potom sa rezervácia
stravy uzatvára v stredu o 20:00. Ligové tími ktoré si stravu nezarezervujú, strácajú
nárok na stravu.

•

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť základné občerstvenie aj pre rozhodcov, v počte
v akom budú nahlásený (obvykle 8ks).

•

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť trofeje od spoločnosti MAAD Košice v počte 8ks
a to: 3ks trofejí-pohárov pre kategóriu muži, 3ks trofejí-pohárov pre kategóriu ženy,
trofej-pohár pre najrýchlejšieho prúdara a trofej-pohár pre najrýchlejšiu prúdarku.
Trofeje je možné objednať zo stránka www.maad.sk , kde je sa možné prihlásiť cez
ligové údaje (meno, heslo). Po prihlásení a vložení vybraných trofejí do košíka je
automaticky aplikovaná zľava, ktorá je dohodnutá medzi spoločnosťou MAAD
a KEHL. Liga dotuje tento nákup sumou max. 40€.
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•

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť fotografie z daného ligového kola a dodať ich na
dohodnutú stránku, prípadne do rúk ligovej komisie.

•

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť videá z daného ligového kola a dodať ich na
dohodnutú stránku (YouTube). Natáčanie a dodanie videí je dotované ligou v sume 40€

•

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť – ukotviť stan pre rozhodcov dodanými kotvami
(každú nohu) a taktiež lanami proti prípadnému zhoršeniu počasia.

•

Organizátor ligového kola je povinný zabezpečiť malú kaďu na vodu s obsahom vody
minimálne 1000cm kubických. Kaďa nesmie obsahovať, žiadne rúčky a návarky, ktoré
by mohli bezprostredne ohroziť zdravie súťažiach !

•

Organizátor ligového kola je povinný zabezpečiť drevenú základňu o rozmeroch 2000 x
2000 x 100mm. Rozmery budú premerané ráno pred danou súťažou. Základňa môže
byť dvojdielna, avšak organizátor je povinný základňu pre danú súťaž napevno spojiť
dohromady. Základňa musí byť po celom obvode zadebnená, proti prípadné vniknutiu
nohy pod vrchnú dosku. Povrch základne musí byť vykobercovaný !

•

Okolie základne musí byť vykobercované v okolí min. 1,5 m okolo základne ak je povrch
pod základňou tráva (nepevný povrch), taktiež aj okolo kade na vodu.

•

Organizátor ligového kola je povinný zabezpečiť vykobercovanie pre prúdarov pred
nástrekovou čiarou, kobercami s rozmermi min. 1x 2m (pre každého prúdara).

•

Organizátor ligového kola je povinný zabezpečiť vymeranie a postavenie súťažnej trate
podľa plánu priloženého v prílohe tohto dokumentu.

•

Organizátor ligového kola je povinný zabezpečiť ozvučenie na danej súťaži.

•

Časomieru na ligové kola v roku 2018 zabezpečuje po schválení ligovej komisie aj
naďalej DHZ Kecerovce. Usporiadateľ ligového kola je povinný sa minimálne 2 dni pre
súťažou telefonicky informovať u DHZ Kecerovce, že časomiera je po technickej stránke
plne pripravená na dané ligové kolo.

•

O akýchkoľvek zmenách, ktoré nebudú v súlade s týmto dokumentom je povinný
usporiadateľ o nich informovať ligovú komisiu, minimálne 2 dni pred konaním ligového
kola !
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Rozmery trate
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Rozmery základne
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Odporúčané rozmery kade
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