Zápisnica o priebehu ligového kola OHL SB
konaného dňa ....................... v .................................... ako ...... kolo OHL SB
v danom ročníku.
Ustanovení členovia technickej komisie v tomto ligovom kole /meno a priezvisko/:
Meno:

nominant družstva

Meno:

nominant družstva

Meno:

nominant družstva

Členovia Výboru OHL SB prítomný na ligovom kole, resp. žloženie Výboru pre
účely rozhodovania o protestoch na tomto kole OHL SB.
Za účelom rozhodovania o proteste rozoznávame stálych členov a tzv. ad hoc členov Výboru OHL
SB, ktorý musí mať na danom kole vždy aspoň troch alebo piatich členov.

Meno a priezvisko:

* nehodiace sa preškrtni
stály člen / ad hoc člen *

Meno a priezvisko:

stály člen / ad hoc člen *

Meno a priezvisko:

stály člen / ad hoc člen *

Meno a priezvisko:

stály člen / ad hoc člen *

Meno a priezvisko:

stály člen / ad hoc člen *

1.0 Technické podmienky
1.1. Rozmery základne 2m x 2m x 0,1 m ± 0,01m

ÁNO

NIE

1.2 Drevená základňa spojená v jednom celku tak, aby nedochádzalo k prehýbaniu
základne alebo rozdielnej výške základne a zebednená zo všetkých strán.
ÁNO

NIE

1.3. Vzdialenosť štartovacej čiary 10m od stredovej osi základne a prípravnej štartovacej
čiary 0,8 m od štartovacej čiary.
ÁNO
NIE
1.4. Výška steny nádrže min. 800mm +- 20mm, šírka min. 800 mm, dĺžka min. 1000
mm a objem min. 800 litrov.
ÁNO
NIE
1.5. Ľavá stena nádrže umiestnená v predĺženej stredovej osi základne vo vzdialenosti 4m
od hrany základne.
ÁNO
NIE
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1.6. Vzdialenosť nástrekovej čiary od stredovej osi základne 70m.
ÁNO

NIE

1.7. Rozloženie terčov 5m od nástekovej čiary, vzdialenosť medzi nimi 5m, viditeľná
svetelná signalizácia a meranie času /min. v stotinách sekundy/ samostatne pre ľavý
a pravý terč.
ÁNO
NIE
1.8. Terče umiestnené v predĺženej osi základne v smere útoku ÁNO

NIE

1.9. Jednotlivé terče ani po troch za sebou nasledujúcich úderoch testerom tvrdosti
nesignalizovali zostrek.
Ľavý - ÁNO
NIE
Pravý - ÁNO
2.0. Zabezpečená náhradná časomiera a autobatéria

ÁNO

NIE
NIE

2.1. Jednotlivé terče nesignalizovali zostrek po troch za sebou nasledujúcich úderoch
testerom tvrdosti až po dodatočnom zaťažení.
Ľavý ÁNO
NIE
Pravý ÁNO
2.2. Vykobercované okolie základne minimálne 1 m od okraja základne.
ÁNO

NIE

NIE

2.3. Zabezpečená certifikovaná zdravotná služba
ÁNO

NIE

2.0 Kontrola náradia v priebehu súťaže
2.1. Zabezpečený minimálny počet rozhodcov a) rozhodca pre hlavnú základňu, štartér
b) rozhodca pre prípravnú základňu
c) rozhodca pri nástrekovej čiare
ÁNO
NIE
d) rozhodca pre meranie hadíc
2.2. Zabezpečený zapisovateľ/ka pri časomiere

ÁNO

NIE

2.3. Kontrola náradia každého družstva na prípravnej základni v priebebu celej súťaže
ÁNO
NIE
2.4. Meranie hadíc každému súťažnému družstvu v priebehu celej súťaže
ÁNO

NIE

2.5. Kontrola prešľapu nástrekovej čiary rozhodcom v priebehu celej súťaže
ÁNO
NIE
2.6. Každé zapožičanie súťažiaceho zapísané v Zápisnici o vypožičaní súťažiaceho pre
toto kolo OHL SB a uhradený poplatok pred každým vypožičaním súťažiaceho
ÁNO
NIE
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1

3.0. Iné zistené nedostatky
Iné zistené technické nedostatky trate, jej príslušenstva alebo priebehu kola uvádzajú
členovia Technickej komisie očíslovane v závere tejto zápisnice.
1

Každý člen Technickej komisie má právo v priebehu súťaže namátkovo alebo aj jednotlivo skontrolovať
splnenie podmienok na vypožičanie súťažiaceho. Pri zistení nedostatku o tom ihneď informuje ostatných členov.
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4.0 Mená a podpisy členov Technickej komisie:
Meno:

podpis:

Meno:

podpis:

Meno:

podpis:

Počet strán zápisnice: _

2

Každý člen komisie má právo svoj názor na zistený nedostatok alebo svoj nesúhlas
s rozhodnutím komisie vyjadriť aj samostatne v Zápise z priebehu kola.

5.0 ZÁPIS z priebehu kola3
V prípade ak sa nejaké skutočnosti, prípadne uznesenie zapisuje do bodu 5.0, tak sa
podpisy niektorého člena alebo všetkých členov uvádzajú aj za koncom textu v bode 5.0.

2

V prípade ak na úplné vyhotovenie nepostačí predtlačená zápisnica, každá ďalšia strana sa očísluje a tvorí
neodlučiťeľnú súčasť tejto zápisnice.
3
Pri každom označení NIE v niektorom bode, prípadne nedostatku podľa bodu 2.0 alebo 3.0 sa v bode 5.0
každý nedostatok, príp. zápis číselne označí a opíšu podstatné okolnosti.
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