
Uznesenie 

Z o snemu RHLS konaného 1.12.2012 v Stratenej 

  

Snem RHLS príjma: 

  

1. Správu o činnosti za ročník 2012. 

2. Správu o hospodárení 

3. Voľbu predsedu a výboru RHLS pre následujúce obdobie 

4. Výšku štartovného účastníkov RHLS (muži – 50€, ženy – 30€, 
organizátor súťaže záloha 30€) 

5.  Štartovné súťaže ostáva v nezmenenej výške 3,50€ / družstvo 

6. Spoplatnenie hosťovania (5€ - do kasy RHLS) 

  

Ukladá: 

  

1.) Vytvoriť technickú komisiu,  ktorá pol hodiny pred začiatkom 
skontroluje pripravenosť trate v  každom kole. 

Zodpovedný: výbor RHLS                                            

Termín: do konania jarného snemu 

  

2.)  Každý záujemca o organizovanie kola zaplatí poplatok 30€ (poplatok 
sa organizátorovi vráti ak nebudú  vážne nedostatky trate – rozhodne 
o tom technická komisia podľa metodiky regulárnosti trate) 

Zodpovedný v texte                                                         

Termín: pred začatím kola 

 
 



3.)  Zabezpečiť meranie hadíc 

Zodpovedný: organizátor súťaže                                   

Termín: dané kolo ligy 

 
 

4.)  Doriešiť štartovanie (pištoľ, tvrdý štart, dvaja rozhodcovia) 

Zodpovedný: výbor RHLS                                               

Termín: jarný snem 

 
 

5.)  Zabezpečiť jednotný mechanizmus terčov (rovnaká váha záťaží, 
kompaktibilita s náhradnou časomierou – skontroluje technická komisia). 

Zodpovedný: organizátor kola                                          

Termín: dané kolo ligy 

 
 

6.)  Zabezpečiť adekvátne odmeňovanie víťazných tímov od 1. do 3. 
miesta (výška pohárov) 

Zodpovedný: organizátor kola                                         

Termín: dané kolo ligy 

 
 

7.)  Na finálové vyhodnotenie ligy použiť 300€ na ceny (vecné ceny, 
stupne víťazov, pesnička pre  víťazov – world champion) 

Zodpovedný: organizátor finál. kola a výbor RHLS      

Termín: finálové kolo RHLS 

 
 



8.)  Upraviť v pravidlách: zmenu prečnievajúcej savice zo 100 cm na 80 
cm, kôš sa musí dať stočit o 360⁰ a počas útoku musí košiar fyzicky kôš 
stočiť 

Zodpovedný: predseda RHLS                                        

Termín: jarný snem RHLS 

 
 

9.)  Vypracovať metodiku na posúdenie trate pre technickú komisiu 

Zodpovedný: výbor RHLS                                              

Termín: jarný snem RHLS 

 
 

10.)  Výboru RHLS rozšíriť spoluprácu s VHSL a zorganizovať spoločné 
finále o pohár predsedu VÚC. 

Zodpovedný: výbor RHLS                                             

Termín: sezóna 2013 

 
 

11.)  Upraviť hodnotenie ligy ( do celkového hodnotenia zarátavať bodové 
hodnoty všetkých  kôl RHLS, za neplatný pokus prideľovať 1 bod). 

   

 Diskusiu môžte viesť na fóre RHLS.   

 
 

Návrhová komisia:                

Andrej Babjarčík 

 Michal Lepeták 

 Peter Lipták 

 


