
Jarný snem RHLS 2020 
 

Za účasti tímov: Bijacovce ţeny, Spišská Stará Ves ţeny, Janik Fire Team ţeny, Ihľany ţeny, 

Liptovská Kokava ţeny, Bijacovce, Spišská Stará Ves, Ţakovce, Bystrá, Ekospol, Liptovská 

Kokava, Hronsek, Spišský Hrušov, Huncovce, Spišská Belá 

1. Prívitanie predsedom a oboznámenie s programom snemu  

2. Voľba zapisovateľa snemu - vytvorením zápisnice bola poverená D.Šarišská  

3. Informácie zo stretnutia zástupcov líg - opatrenia na SK  

-4 online stretnutia zástupcov z líg RHLS, VHSL, OHL SB, SMHL, SSHL, ZHL, ZSHL, ZHSL, NHL 

za účasti 2 členov výboru 

Opatrenia ktoré sa týkajú ligových súťaží : (od 10.6. je povolené zhromaţďovanie sa 

ľudí do počtu 500, od 1.7. do počtu 1000) 

-zákaz podávania si rúk, povinné prekrytie horných dýchacích ciest , povinné 

zverejnenie/ vyvesenie informácií v mieste konania  

Stravovanie : pravidelná dezinfekcia plôch stravovania, personál musí mať prekryté 

horné dýchacie cesty 

Hygiena spoločných priestorov : povinná dezinfekcia hygienických zariadení aspoň 1x za 

hodinu, v priestoroch WC musia byť vybavené mydlom a papierovými obrúskami  

Všetky tieto informácie budú doplnené do ťaháka pre organizátora kola. 

4. Výsledky dotazníka pre ligové tímy : Snem RHLS bol oboznámený s výsledkami 

dotazníka , t.j. Istú účasť potvrdilo 11 muţských tímov a 4 ţenské tímy. 

5. Kalendár ligových kôl pre ročník 2020: 

1.kolo  5.7.2020 Huncovce (KK) 

2.kolo 11.7.2020 Spišská Belá (KK) 

3.kolo 18.7.2020 Spišská Stará Ves (KK) 

4.kolo 2.8.2020 Dedinky (RV) 

5.kolo 9.8.2020 Ihľany (KK) 

6.kolo 29.8.2020 Bijacovce (LE) 

 V prípade potvrdenia organizácie navyše jedným zo záujemcov bude pridané kolo 29.8. 

organizovať daný záujemca a kolo v Bijacovciach sa posunie na nedeľu 30.8.2020 

 Kalendár bol schválený 13 účastníkmi snemu, 1 sa zdrţal. 

 

6. Rozhodcovia a štartéri :  

-rozhodcovia : Pavol Dlhý, Denisa Šarišská  

-štartéri : Roman Dudţák (MHZ Spišská Stará Ves), Lukáš Pavelko (DHZ Bystrá), Oliver Kollár 

(DHZ Huncovce) , Ján Jakuš (DHZ Hronsek), Lukáš Zavadský (EKOSPOL), Lukáš Soľár 

(Bijacovce) 



7. Sponzori a partneri RHLS pre rok 2020 : Budiš , hasicskysport.sk, 

dobrovolnihasici.sk, MAAD, Nevřela, Bison ; zatiaľ bez potvrdenia : svethasicov.sk, Leppi, 

Feuershop, Dräger 

8. Úlohy z Jesenného snemu 2019 : 

  Vedením RHLS zabezpečený jednotný mechanizmus terčov - VALCE - zakúpené z 

ligových financií v sume 170 € 

 Doplnenie pravidiel a ťaháku pre organizátora bude aktualizované po Jarnom sneme 

 Zistenie ceny za prívesný vozík na prevoz ligových predmetov sa presúva na Jesenný 

snem 2020 

9. Návrhy : 

 Návrh, aby do 15.6.2020 boli zaplatené členské poplatky do ligy – ak by zaplatilo 10 

muţských a 4 ţenské druţstvá vstupný poplatok , ligový ročník 2020 sa bude konať. 

Za : 14 ; Zdrţali sa : 1 ; Proti : 0  

 Návrh, aby boli na finálovom kole ocenení zakladatelia RHLS pri príleţitosti 10. 

Výročia zaloţenia ligy. 

Za : 14 ; Zdrţali sa : 0 ; Proti : 0 

 

Uznesenie bolo Snemom RHLS jednohlasne schválené. 

 

V Bijacovciach 7.6.2020 

 


