
       

           OORM  Blansko vyhlašuje 8. ročník soutěže pro kolektivy mladých hasičů

         OKRESNÍ  LIGA  MLÁDEŽE
a vydává tato všeobecná pravidla soutěže:

  §1  
      a)    Okresní liga mládeže ( dále " OLM" ) se koná od 1.března do 30. listopadu
příslušného roku.
     b)    OLM se skládá z jednotlivých soutěží pořádaných pořadatelskými SDH okr.
Blansko dle přihlášek doručených Okresní odborné radě mládeže Blansko (dále jen
OORM) v  termínu zřejněném na webu www.oormblansko.wz.cz.   Přihlášky se
přijímají výhradně elektronicky vyplněním webového formuláře, odkaz na něj je
zveřejněn na webu OORM. Přihlášky se přijímají v daném ročníku do 31. ledna
23:59 hod, pozdější přihlášení není možné.  OORM zařadí do seriálu OLM všechny
přihlášené soutěže. Pro účely udržení vysoké úrovně soutěží existuje systém kritérií
OZ  a  hodnocení  soutěží  vedoucími  kolektivů.  Jejich  nedodržení  může  mít  za
následek i vyřazení soutěže z OLM před jejím konáním, nebo její nezařazení do
následujícího ročníku. Úplná metodika a formuláře hodnocení jsou přílohou těchto
pravidel. Kalendář soutěží je veden na webu OORM.
  c)  soutěže  OLM se  pořádají  v  kategoriích  mladší  žáci,  starší  žáci  a  dorost-
jednotlivci. Soutěží zařazených do OLM se mohou zúčastnit všechny sbory ( jejich
družstva či hlídky) a jednotlivci, kteří se do soutěže přihlásili v řádném termínu,
stanoveném pořadatelem soutěže. Pořadatel má právo (např. z kapacitních důvodů )
neumožnit účast v soutěži družstvu, hlídce nebo jednotlivci, kteří se do stanoveného
termínu řádným způsobem nepřihlásili.
výklad : Zde a v celých pravidlech se "sborem" rozumí  jeho družstva v každé kategorii. 
      d)    Hodnocení OLM se provádí v kategorii mladší, starší a dorost - jednotlivci.
Kdykoliv v  roce konání ročníku nesmí soutěžící v kat. mladší dovršit věk 12 let, v
kategorii  starší  dosáhnout  věku  16  let.  V  kategoriích  dorostu  musí  soutěžící
kdykoliv v roce konání ročníku dosáhnout u kategorie mladší dorost věku 13 let,
střední dorost věku 15 let, starší dorost věku 17 let.
     e)  Do hodnocení každé soutěže OLM se započítávají i výsledky více družstev či
hlídek  z  jednoho  sboru  v  dané  kategorii.  Označení  více  družstev  či  hlídek  při
prezenci z jednoho sboru :
např. Petrovice A., Petrovice B., C.... (případně obdobně i další). 
Upřesnění 1
 Jednotlivá soutěž je vypsána pro družstva, hlídky a dorost - jednotlivce. V kategorii
mladší  a  starší  se  do  celkového  hodnocení  OLM se  v  dané  kategorii  započítá
výsledek nejlépe umístěného družstva či hlídky každého sboru na dané soutěži. V
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soutěži  dorostu-jednotlivců  soutěží  každý  jednotlivec  sám  za  sebe,  hodnotí  se
pořadí jednotlivců. 
   f)  Při  jednotlivých  disciplínách  se  povoluje   možnost  hostování  max.  dvou
soutěžících v družstvu či  hlídce.  Na jedné soutěži  smí každý soutěžící  startovat
maximálně dvakrát.
Doplnění  družstva  kategorie   starší  soutěžícími kategorie mladší  dle  Směrnic  Plamen  je
povoleno.
     Upozorňujeme, že na toto pravidlo a jeho dodržování se rozhodčí více zaměří.
Při  zjištění  porušování  pravidla  OORM vyvodí  důsledky  pro  provinilý  sbor  (za
kolektiv zodpovídá vedoucí kolektivu!)

 § 2   Pořadatel a jeho povinnosti

    a) Pořadatel je povinen nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním soutěže
vydat  vlastní Organizační zabezpečení soutěže ( dále jen OZ ), přičemž z důvodu
jednotné formy a přehlednosti povinně musí být nazváno "Organizační zabezpečení
soutěže" a musí obsahovat všechny údaje uvedené ve vzoru OZ vydaném OORM a
zveřejněném na  výše  uvedených  webových  stránkách OORM. Toto  vlastní OZ
převede  do  formátu  PDF  a  v  uvedeném  termínu  zašle  na  adresu
oormblansko@seznam.cz ke  zveřejnění.  OORM  OZ  zveřejní  bez  zbytečného
odkladu, dle svých časových možností. OZ je směrodatný dokument k provedení
soutěže  a  není  možné  uvedené  skutečnosti  měnit  před  zahájením či  v  průběhu
soutěže, pokud pro toto nejsou závažné důvody (nepřízeň počasí apod.). Uvedené
skutečnosti  také  nelze  měnit  bez  předešlého  informování  přítomných  vedoucích
družstev  a  rozhodčích.  Bez  dodání  jednotného  OZ  elektronickou  cestou  v
uvedeném termínu  14  kalendářních  dnů  před  soutěží,  nebude  tato  soutěž  a  její
výsledky  hodnoceny  v seriálu  soutěží  OLM.  (upřesnění  výkladu  na  příkladu:
koná-li se  soutěž v sobotu, musí být OZ doručeno v tu sobotu která je dva týdny
před soutěží  do 23:59hod.  Analogicky  se  postupuje,  pokud se  soutěž  koná jiný
kalendářní den. )  Skutečnost o vyřazení soutěže z bodování OLM OORM zveřejní
následně na svých webových stránkách. 
Do 20 minut po skončení poslední disciplíny pořadatel zajistí a provede zveřejnění
neoficiálních výsledků. Po následujících 10 minutách (v případě nepodání protestů
na výsledky) provede oficiální vyhodnocení a následně ukončení soutěže. Vyhlášení
neoficiálních výsledků proběhne způsobem dostupným všem vedoucím družstev a
vedoucí musí být o vyhlášení informováni. 
Po skončení soutěže zajistí pořadatel ve spolupráci s hlavním rozhodčím dodání
kompletní výsledkové listiny na OORM (včetně výsledků z jednotlivých disciplín
soutěže s dosaženými časy a umístěním jednotlivých družstev, hlídek či jednotlivců
Výsledkovou  listinu  zasílá  elektronicky  neprodleně, nejpozději  do  tří  dnů a  to
povinně ve formátu PDF .  (upřesnění výkladu na příkladu: koná-li  se  soutěž v
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sobotu, musí být doručeny výsledky do úterý 23:59hod, které následuje po konání
soutěže.  Analogicky  se  postupuje,  pokud  se  soutěž  koná  jiný  kalendářní  den.
OORM výsledky zveřejní a tabulku výsledků aktualizuje bez zbytečného odkladu,
dle svých časových možností.) 

   b)  Pořadatel  je  povinen  zajistit  na  soutěž  hlavního  rozhodčího  s  platnou
kvalifikací minimálně II.Ks rozhodčího mládeže.
   
     c)  Pořadatel povinně zajistí zdravotní službu během celé soutěže – minimálně
lékárnička a jedna označená osoba bez dalších úkolů stále k dispozici poskytnout
první pomoc.

Pořadatel  musí  zajistit  dostatečné  hygienické  zázemí  pro  všechny  účastníky
soutěže,  při  nástupu  budou  vedoucí  i  soutěžící  o  jejich  umístění  informováni.
Zajistí též občerstvení, ať již prodejem či jinou formou, např. volně k dispozici.
(minimálně nealko nápoje). 
    d) OORM pořadatelům důrazně doporučuje soutěž pojistit zvláštní pojistkou
odpovědnosti  proti  škodám  způsobeným  třetím  osobám  a  podobným  rizikům.
Pozor,  tyto  pojistky  většinou  nekryjí  zranění  soutěžících.  Tito  jsou  pojištěni
pojistkou mladých hasičů v SH ČMS u pojišťovny Kooperativa –  pozor, je nutné
mít soutěž zařazenu do plánu práce SDH v daném roce!
Doporučení: Has. vzájemná pojišťovna, pojistka na všechny akce pořádané SDH v jednom roce

§3   Provedení soutěže
    a)   Soutěž  probíhá dle  OZ  vydaného pořadatelem a zveřejněného způsoby
dostupnými co nejvíce zájemcům a zveřejněném na webu OORM. 
      b)  Hodnocení disciplíny se řídí směrnicemi hry Plamen a soutěže dorostu ve
znění,  platném ke  dni  konání  soutěže včetně  všech  platných  dodatků.  Důrazně
upozorňujeme, že případné odchylky v parametrech tratí i provedení disciplín je
nutné uvést v OZ, Přetlakový ventil při PÚ Plamen a PÚ dorost je povinný pro
všechny soutěže.  Při  pořádání soutěží  v uzlování je povinné uvést,  jaké uzly se
budou vázat. (zda podle ZPV či PÚ CTIF, přičemž je nutné dodržet pravidlo, že
všechny uzly dle ZPV se vážou podle pravidel ZPV.  Stejně tak, pokud se vážou 4
uzly dle disciplíny PÚ CTIF./potom se ovšem případný pátý uzel - zkracovačka se
váže dle pravidel ZPV/) a dodržet všechna pravidla pro provedení uzlu – břevno,
sáček,  hadice,  atd.  V  disciplíně  PÚ  Plamen,  případně  dorost  musí  být  terče
vybaveny  nástřikovou  deskou  s  otvorem  předepsaných  rozměrů  a  umístěné  v
předepsané  výšce.  K  signalizaci  ukončení  pokusu  dojde  jakýmkoliv  způsobem.
( pád závaží, "PET lahve", naplnění nádrže....a podobně)
 V  disciplíně  PÚ  Plamen  se  povoluje  start  s nižším  počtem  členů  družstva,
minimálně však v počtu pěti členů.
Tato ustanovení nijak nebrání v pořádání doplňujících netradičních disciplín.  Ty
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nejsou hodnoceny v OLM. 
    c) Měření dosažených časů je dle možností pořadatelů. Při ručním měření je
povinné použití minimálně dvou nezávislých měření – stopek. Rozhodující je poté
čas dle směrnic Plamen ( horší, střední...) Při použití el. časomíry a její případné
poruše se postupuje dle Směrnic.
    d) Protesty a jejich podání se řídí směrnicemi hry Plamen a celoroční soutěže
dorostu. Případná kauce musí být stanovena předem v OZ soutěže.
    e) Práva a povinnosti vedoucího kolektivu, soutěžících i rozhodčích se řídí dle
směrnic hry Plamen a celoroční soutěže dorostu, a to po celou dobu soutěže včetně
netradičních disciplín.

 §4   Hodnocení soutěže

    a)  Z jedné soutěže se do hodnocení OLM započtou sboru body za nejlépe
umístěného družstva či hlídky, jednotlivci jeho umístění v příslušné kategorii.
    b)  Při  více disciplínách jedné soutěže zařazené do OLM se hodnotí  každá
disciplína zvlášť a součtem pořadí se zjistí konečné umístění družstva, hlídky či
jednotlivce na soutěži.  Pokud družstvo, hlídka či jednotlivec nenastoupí ke všem
disciplínám zařazeným do OLM na dané soutěži, nebudou do hodnocení pro OLM
na dané soutěži zařazeni v žádné disciplíně. Stejně se postupuje, pokud bez řádné
omluvy  veliteli  soutěže  či  hlavnímu rozhodčímu družstvo,  hlídka  či  jednotlivec
opustí  soutěž  před  jejím  ukončením.  Nejnižšší  součet  je  nejlepší  umístění.  Při
rovnosti bodů při více disciplínách v jedné soutěži se postupuje dle směrnic Plamen
o rozhodující disciplíně. Pokud jsou všechny disciplíny soutěže z jedné disciplíny
hry Plamen či dorostu a nelze tak použít pravidlo o pořadí disciplín při rovnosti
bodů (Typicky soutěž v uzlování + PO+topo, vše ze ZPV) v OZ musí být jasně
uvedeno, v jakém pořadí se budou disciplíny hodnotit. . 
Pokud v soutěži s více disciplínami dojde při  shodném dosažení časů/výsledků k
umístění  družstev,  hlídek  či  jednotlivců  v  jedné  disciplíně  na   stejném pořadí,
obdrží  všichni  příslušný  počet  bodů  a  dojde  k  posunutí  dalších  umístěných
družstev/hlídek/jednotlivců dle Směrnic. Stejně se postupuje na soutěži, která má
pouze jednu disciplínu, zařazenou do OLM (typicky soutěž jen v PÚ Plamen)
   c)   Pokud se  soutěže  účastní  družstvo z  jiného okresu,  jeho výsledky se  do
hodnocení OLM nezapočítávají. Ve výsledkové listině pro OLM se sbor vynechá a
pořadí  se  posune  tak,  aby  sbory  okr.  Blansko  byly  za  sebou  dle  dosažených
výsledků s příslušným bodovým ohodnocením. Z tohoto pravidla OORM povoluje
trvalou vyjímku pro SDH Březina, okr. Brno-venkov (dříve okr. Blansko). 
Na základě žádosti, zaslané elektronicky na email OORM  může OORM do soutěže
zařadit i další sbory či jednotlivce z jiných okresů, a to před zahájením i v průběhu
ročníku soutěže.  
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    d)  Bodové ohodnocení pro OLM je určeno dle umístění na každé soutěži a řídí
se následující tabulkou: 
Umístění Bodování Umístění Bodování

1. místo 20 b. 11. místo 10 b.

2. místo 19 b. 12. místo 9 b.

3. místo 18 b. 13. místo 8 b.

4. místo 17 b. 14. místo 7 b.

5. místo 16 b. 15. místo 6 b.

6. místo 15 b. 16. místo 5 b.

7. místo 14 b. 17. místo 4 b.

8. místo 13 b. 18. místo 3 b.

9. místo 12 b. 19. místo 2 b.

10. místo 11 b. 20. místo 1 b.

Ostatní umístění jsou bez bodového ohodnocení, tj. 0 b.
 
    e)  Vítězem příslušného ročníku seriálu OLM v kategorii mladší a starší je sbor  s
nejvyšším  dosaženým  počtem  bodů  s  tím,  že  se  do   celkového  hodnocení
započítává 10 nejlepších umístění jeho družstev či hlídek s odpovídajícím bodovým
ohodnocením (viz.  tabulka  §4d) ze soutěží, kterých se jeho družstva či hlídky v
průběhu ročníku zúčastnily a které byly zařazeny do hodnocení OLM. Při rovnosti
bodů více sborů rozhoduje počet lepších umístění na druhém, třetím atd. místě, a to
již ze všech soutěží, kterých se jeho družstva či hlídky zúčastnily.
V soutěži dorostu se jednotlivcům započítává umístění na všech soutěžích, které
jsou v kategorii dorostu do  OLM zařazeny.      
    f)  Evidenci soutěží a tabulku výsledků OLM vede, zveřejňuje a aktualizuje 
OORM, na svých webových stránkách, a to co nejdříve po obdržení výsledků z
jednotlivých soutěží od pořadatele. 
Forma  a  místo  závěrečného  vyhodnocení  příslušného  ročníku  soutěže  se  určí
dodatečně dle podmínek.  
   g) OORM si vyhrazuje právo změnit nebo zpřesnit tyto pravidla či název soutěže
i  v  průběhu  příslušného  ročníku  seriálu  OLM   podle  získaných  zkušeností  z
jednotlivých soutěží a předešlých ročníků.                                                   
                                                                               OORM Blansko, dne 13.11.2017
                                                                                J. Ondráček, vedoucí  OORM v.r.

  změna pravidel pro ročník 2018, schválená OORM dne 13.11. 2017  
   upřesnění výkladu  pravidel, schálené OORM dne 9.4. 2018
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