Povinnosti organizátorov ligových kôl SSHL 2018 ( zmeny červenou )


Registrácia prebieha výhradne cez stránku SSHL, spúšťa sa automaticky v piatok o 20.00 hod
(cca týždeň pred súťažou) a končí deň pred súťažou o 20.00 hod. ( štartové čísla 1,5,8 sú vždy
rezervované pre organizátora)



V prípade, že má organizátor pripravený plagát na propagáciu súťaže ( je to vhodné ), zašle
tento v predstihu v primeranom formáte . jpg pre účely zverejnenia na adresu sshl@azet.sk



Príprava trate v zmysle pravidiel + prípravná základňa ( delegát kontroluje pred začiatkom súťaže,
rozhodca kontroluje na prípravnej základni pripravenosť družstva)
K príprave na prípravnú základňu musí moderátor vyzývať v dostatočnom predstihu, aby nedochádzalo
k prestojom na štartovej základni.



Doporučené je umiestnenie navigačných tabúľ k miestu konania súťaže ( podľa možností vjazd do
obce, smerovanie k ihrisku...)



Organizátor je nápomocný časomeračovi pri príprave časomiery a tiež pri skladaní po skončení súťaže.
Musí mať tiež pripravený 1 kus autobatérie a igelitové vreco na prekrytie batérie pri terčoch. Tiež je
povinný organizátor zabezpečiť pitný režim a stravu pre časomerača.
Poplatok za obsluhu je hradený z rozpočtu ligy.



Umiestnenie oblúka, reklamných banerov a beachflagov v zmysle zmluvných podmienok sponzorských
zmlúv ( v prípade znečistenia musia byť očistené pred umiestnením)
- Oblúk na štarte, 2 kusy beachflagy SSHL na nástrekovej čiare
- Baner ŽSK na viditeľnom mieste ,najvhodnejšie je umiestnenie v priestore, kde sú vystavené
ocenenia
- Výsledková tabuľa a ostatné banery podľa podmienok na trati a v areáli



Pri vyberaní štartovného zabezpečí organizátor výber poplatku za prestupy aj s odovzdaním tlačiva
prestupového lístka. Po ukončení súťaže budú prestupové lístky spolu s príjmovými dokladmi
a vybratou sumou odovzdané delegátovi kola.



Organizátor kontroluje, či sú na nástupe prítomné družstva v zmysle štartovky ( prvých 10 zapísaných
v zmysle pravidiel SSHL)



Pri nástupe družstva na štart. čiare zabezpečí organizátor foto každého družstva( záber na tváre)
a uloží si v archíve. V prípade potreby konfrontácie predloží rade ligy komplet za celú štartovú listinu.



Organizátor zabezpečí videá z jednotlivých útokov a následne ich zverejní s uvedením odkazu,
kde sa nachádzajú do komentára v príspevku na FB podľa jednotlivých kôl do 14 dní



Ihneď po skončení súťaže zabezpečí foto výsledkovej tabule (najideálnejšie cez telefón) a posiela
ihneď na adresu sshl@azet.sk, čo bude slúžiť k predbežnéhu zverejneniu výsledkov kola na FB
v skupine SSHL.



Výsledkovú listinu komplet spracovanú so všetkými účastníkmi a tiež s doplnenými prestupmi (pozor
nie len ligové družstvá), s farebne vyznačenými najrýchlejšími prúdmi v kategóriach muži a ženy
zašle v predpísanom formáte ( formulár excel na stiahnutie na stránke www.sshl.sk ) a zašle do 21.00
nasledujúceho dňa po súťaži na adresu sshl@azet.sk



Organizátor tiež zašle spracovaný krátky článok s foto ( aspoň 8 záberov) do stredy 18.00 hod. na
adresu sshl@azet.sk



Po skončení súťaže zodpovedá za riadne odovzdanie „ kompletného materiálu „ ďalšiemu
organizátorovi kola v zmysle pokynov v odovzdávacej knihe a s informovaním príslušného delegáta
kola, ako bolo odovzdávanie dohodnuté

