
   FORMULÁŘ HODNOCENÍ SOUTĚŽE OLM  v: 
                  od vedoucího kolektivu SDH ........................................................................................

I. Dodržování časového harmonogramu
Čas nástupu, začátku plnění disciplín, vyhodnocení a nástupu po ukončení soutěže.  
Hodnocení: 
1 začátek a nástup dle OZ, vyhodnocení do 30min od ukončení soutěže
2 zpoždění do 20min (v součtu)
3 zpoždění do 30min (v součtu)
4 zpoždění do 40min (v součtu)
5  více jak 40 min ( v součtu)
Pokud bude soutěž přerušena na delší dobu z tech. důvodů(např. porucha časomíry) v součtu do 60min, či dokonce zrušena, hodnocení známkou 4. Přerušení z 
důvodu bezpečnosti či nepříznivého počasi se do limitu nezapočítává.

II. trať a bezpečnost
parametry dle Organizačního zabezpečení, bezpečnost
Hodnocení: 
1 odpovídá OZ, bezpečná
2 odpovídá OZ s výhradami, bezpečná
3 neodpovídá OZ, 1-2 nedostatky které byly odstraněny, bezpečná
4 neodpovídá OZ,  více jak 2 nedostatky, bezpečná
5 neodpovídá OZ, více jak 2 nedostatky, nebezpečná
Parametry pro hodnocení se rozumí odchylky oproti OZ či Směrnicím (např. přichystaná nízká překážka, která nebyla uvedena v OZ, jiná délka tratě atd.–  
všechny odchylky musí být uvedeny v OZ, nebo vše musí odpovídat Směrnicím.) Bezpečnost – např. netrčí hřebíky na náběhovém můstku kladiny?, není 2m za 
cílem dráhy sloup fobalové branky? apod.

III. Zpracování a zveřejnění výsledků soutěže
Rychlost vyvěšení, dodržení lhůt na protesty, správnost vyhodnocení bez chyb a  následných oprav
Hodnocení: 
1 zveřejněno do 15 min od ukončení disciplíny/soutěže, lhůty protestů dodrženy, bez oprav
2 zveřejněno do 25 min od ukončení disciplíny/soutěže, lhůty protestů dodrženy, bez oprav
3 zveřejněno za více jak 35 min od ukončení disciplíny/soutěže, lhůty protestů dodrženy, bez oprav
4 zveřejněno za více jak 35 min od ukončení disciplíny/soutěže, lhůty protestů nedodrženy, bez oprav
5 zveřejněno za více jak 35 min od ukončení disciplíny/soutěže, lhůty protestů nedodrženy, s opravami
Chybou se rozumí např. neprávné vyhodnocení pořadí disciplín a následná oprava výsledků či chyba v seřazení výsledných časů. Chybou není běžný překlep. 
Nedodržením lhůty na protesty se rozumí např. nástup dříve, než uplynula doba na protesty (předpokládá se že na výsledkové listině je uveden čas zveřejnění). 
Výsledky na soutěži po uplynutí lhůty na protesty jsou konečné, není je možné dodatečně  jakkoliv měnit!!! 



 
 IV. Technická četa, štáb, prezence, zdravotník
Plnění úkolů, dosažitelnost, vystupování, viditelný vliv alkoholu
Hodnocení: 
1 bez závad, úkoly plněny
2 úkoly plněny, případné závady ihned odstraněny či vyřešeny
3 neoznačený hl. rozhodčí, velitel soutěže či zdravotník, pomalá a chaotická prezence, pomalá technická četa 
4 chybějící zdravotník či technická četa, arogatní vystupování pořadatelů, nedosažitelní členové štábu soutěže
5 členové štábu, tech. četa apod. viditelně pod vlivem alkoholu, celkový chaos v pořádání soutěže
Zde bude do hodnocení promlouvat subjektivní pocit každého hodnotitele. 
Dle Pravidel OLM je pořadel povinen zajistit označeného zdravotníka dostupného na místě, bez dalších úkolů (nemusí mít zdravotnické vzdělání). Technická četa
stále k dispozici, plní úkoly tak aby nebylo ovlivněno plnění disciplíny – např. pomalým dopouštěním kádě. Není přípustné, aby členové štábu byly viditelně pod 
vlivem alkoholu. Výkon rozhodčích nepřísluší hodnotit, rozhodčí je povinen rozhodovat nestranně a proti hodnocení vlastního družstva je možné ve stanovené
lhůtě podat protesty k rozhodčímu disciplíny, hl. rozhodčímu a odvolací komisi, jejíž složení je dané Směrnicemi a její rozhodnutí je konečné.

V.  Místo soutěže - zázemí a jeho kvalita
Sociální zařízení, občerstvení, místa k sezení, parkování...
Hodnocení: 
1 dostatečné soc. zařízení - oddělené muži/ženy, dostatek k míst k sezení a parkování, bohatá možnost občerstvení
2 dostatečné soc. zařízení - oddělené muži/ženy, dostatek k míst k sezení a parkování, malá možnost občerstvení
3 dostatečné soc. zařízení - neoddělené muži/ženy, nedostatek k míst k sezení a parkování, malá možnost občerstvení
4 nedostatečné soc. zařízení a neoddělené muži/ženy, nedostatek k míst k sezení a parkování, malá možnost občerstvení
5 chybí soc. zařízení, žádná místa k sezení a omezené parkování, bez možnosti občerstvení
I zde bude promlouvat subjektivní pocit každého hodnotitele. Dle pravidel OLM je pořadatel povinen umožnit zakoupení min. nealko nápojů, či zajistit např. čaj 
zdarma k dispozici. Zde lze hodnotit i např. špatné značení příjezdu k místu soutěže a podobně. 

                          FORMULÁŘ VYPLŇTE BĚHEM SOUTĚŽE ČI PO JEJÍM SKONČENÍ A ODEVZDEJTE HL. ROZHODČÍMU

              PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA Z HODNOCENÍ VŠECH VEDOUCÍCH  BUDE ZVEŘEJNĚNO NA WEBU OORM                                                                
 
  

    součet známek v hodnocení                :5 okruhů  =  výsledná známka
                                                                                   (na dvě deset. místa)


