
                    Jarný snem Regionálnej Hasičskej Ligy Spiš, Žakovce 14.3.2015 

Na úvode snemu sa konala voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.Do návrhovej komisie boli 

zvolení : 

Adam Kilík(DHZ Revúčka) a Radovan Bachorík(DHZ Štôla) 

Následne bola zvolená zapisovateľka,Denisa Šarišská(DHZ Spišský Štvrtok). 

 

Nasledovalo schválenie kalendára,ktorý bol predbeţne vytvorený na Jesennom sneme RHLS v 

Odoríne : 

30.5.2015 o 13:00 – Arnutovce – povrch tráva 

31.5.2015 o 13:00 – Odorín – povrch tráva 

6.6.2015 o 13:00 – Štôla – povrch tráva 

14.6.2015 o 14:00 – Spišský Štvrtok – povrch tráva 

5.7.2015 o 13:00 – Ţakovce – povrch tráva 

11.7.2015 o 13:00 – Stratená – povrch tráva → Kvôli MSR tento dátum ešte nie je definitívny 

1.8.2015 o 14:00 – Revúčka – povrch tráva  

15.8.2015 o 13:00 – Reľov – povrch tráva 

16.8.2015 o 13:00 – Spišská Stará Ves – povrch tráva 

31.8.2015 o 13:00 – Finále RHLS Bijacovce – povrch tráva 

 

Boli prednesení sponzori RHLS pre rok 2015 : 

-pribudla firma MAAD – výroba športových trofejí , pre kaţdé kolo RHLS vytvoria štítky s logom, 

dátumom a umiestnením, kaţdá objednávka pre kolo RHLS má nárok na 25% zľavu. 

-hasiaci sprej HAS750 s logom ligy,predaj sprejov na jednotlivých kolách v roku 2015 

- bachorik.sk, valek autosport, BISON, Jan Semančík, Kneţek, Archanjel, 1ONE Energy,  

 

Po hlasovaní ohľadom zmeny technickej komisie sa TK nemení, ostáva v pôvodnom zloţení a to: 

Marek Bieľak, DHZ Reľov 

Rado Šipula,DHZ Stratená 

Peter Goduľa,DHZ Odorín 

 

Jednalo sa i o pozmenení a doplnení metodiky trate,hodnotenia kôl a iných organizačných  

povinností,odhlasované boli tieto návrhy: 

-šírka trate min.8 no max.10 metrov, trať musí byť ohraničená z oboch strán, bez prístupu divákov, 

iba pre súťaţné druţstvá a rozhodcu 

-kaţdý organizátor je povinný zabezpečiť si rozhodcu na prípravnú základňu,rozhodcu k terčom  

-návrh na vytvorenie ligovej komisie(ďalej len LK) na riešenie problémov na jednotlivých 

súťaţných kolách – návrh nebol schválený, problémové situácie bude naďalej riešiť hlavný 

rozhodca súťaţe a technická komisia 

-bol podaný návrh na pripomienky k nepovšimnutým chybám a nedostatkom trate, ktoré si nevšimla 

TK. Pripomienky budú musieť byť podané do začatia konkrétneho kola. 

-taktieţ bolo navrhnuté aby kaţdý organizátor zloţil pred kolom ktoré organizuje zálohu,po splnení 

podmienok metodiky a ťaháka pre organizátora sa mu záloha obratom vráti.(3 za,ostatní 

proti;neschválené) 

-návrh na doplnenie pravidiel kvôli bezpečnosti;na nádrţi s vodou nesmú byť rúčky na strane 

košiara a nalievača.Taktieţ musí byť vyznačený stred terča kvôli viditeľnosti.Schválené. 

-návrh na bodové hodnotenia jednotlivých kôl RHLS.Náhodní 3 ľudia ohodnotia kolo bodmi 1-

5,hlasovacie lístky odovzdajú pred koncom súťaţe a na jesennom sneme sa určí ktoré kolo bolo 

najlepšie zvládnuté zo strany organizátora a ktoré najhoršie zvládnuté,organizátor prenechá 

organizovanie kola inému DHZ v buducom ročníku RHLS.(8 za,1 proti) 

-bola schválená minimálna výška pohára pre trenie miesto,min.20 cm – jednohlasné schválenie 

účastníkmi snemu  


