
 

 

 

Jarný snem RHLS - Štôla 12.3.2016 
 

1. Otvorenie snemu predsedom 

 

 

2. Predstavenie navrhnutých členov do výboru RHLS 

 

3. Voľba členov výboru a revíznej komisie 

 

Na ďalšie funkčné obdobie (2 roky) boli zvolení členovia výboru: 

Lukáš Soľár (DHZ Bijacovce) - predseda 

Radovan Bachorík (DHZ Štôla) - podpredseda 

Dušan Brutovský (DHZ Poprad) - tajomník 

Bohuš Dzugas (DHZ Bijacovce) - pokladník 

Pavol Dlhý (DHZ Spišská Stará Ves) - hlavný rozhodca  

Taktieţ bola zvolená nová revízna komisia, skladá sa z týchto členov : 

Denisa Šarišská (DHZ Spišský Štvrtok) 

Imrich Kaleta (DHZ Spišská Nová Ves) 

Samuel Mačák (DHZ Granč-Petrovce) 

 

4. Následne bol schválený kalendár pre ligový ročník 2016 : 

 

28.5. o 12:00 - Stratená (povrch tráva) 

5.6. o 13:00 - Spišský Štvrtok (povrch tráva) 

25.6. o 13:00 - Spišská Stará Ves (povrch tráva) 

2.7. o 13:00 - Spišská Nová Ves (povrch tráva) 

16.7. o 13:00 - Ţakovce (povrch tráva) 

23.7. o 14:00 - Revúčka (povrch tráva) 

13.8. o 13:00 - Reľov (povrch tráva) 

20.8. o 14:00 - Štôla (povrch tráva) 

28.8. o 14:00 - Odorín (povrch tráva) 

3.9. o 12:00 - Bijacovce (povrch tráva) - FINÁLE RHLS 

 

5. Boli predstavení sponzori a partneri ligy pre rok 2016 a to : VALEK Autosport, ARCHANJEL Slovakia s.r.o., 

BISON Sportswear, KNEŢEK, MAAD, ŠaSy, s.r.o., BACHORIK, Slovenské pramene a ţriedla, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Boli prednesené návrhy na zmenu a doplnenie pravidiel: 

 

 

- obmedzenie moţnosti poţičania si súťaţiaceho z iného súťaţného druţstva na max. počet 5x (50% kôl) – 

neschválené 

- návrh na poplatok za zapoţičanie člena iného súťaţného druţstva vo výške 3,50€ , poplatok bude smerovať do 

pokladne ligy - schválené 

- návrh , aby na nástupoch na začiatku kola a na konci na vyhlásení výsledkov boli zúčastnení aspoň traja členovia 

súťaţného druţstva , ak sa druţstvo bez ospravedlnenia na nástupe nezúčastní tak príde o 5 bodov v hodnotení - 

schválené 

- návrh na poplatok za zmenu poradia na štartovacej listine na súťaţi- neschválené 

- návrh, aby sa savica nedotýkala zeme - neschválené 

- návrh, aby sa fyzicky dotáčal kôš (nutné vykonať fyzický pohyb rukou košiara, preráţanie koša “zozadu”, bez 

zatočenia koša košikárom bdue hodnotené ako NP) - schválené 

- návrh, aby sa váha terčov premerala pred začatím prvého ale aj druhého kola - schválené 

- taktieţ bolo schválené, ţe technická komisia daného kola sa bude skladať z 2 rozhodcov prítomných na 

ligovom kole 

 

Boli vybraní aj štartéri a pomocní štartéri pre rok 2016 a to : 

Marek Krull - DHZ Ţakovce 

Adam Killík - DHZ Revúčka 

Michal Guzi - DHZ Poprad 

Imrich Kaleta - DHZ Spišská Nová Ves 

Radovan Bachorík - DHZ Štôla 

Stanislav Palčo - DHZ Ihľany 

 

 

 

 

 

 


