
Jesenný snem RHLS 2020

Pre pandemické opatrenia sa Jesenný snem RHLS konal 13.12.2020 v ONLINE režime.

1. Prívítanie predsedom a oboznámenie s programom snemu

- predseda Lukáš Soľár privítal všetkých prítomných zástupcov ligových tímov

na sneme a oboznámil ich s programom snemu

2. Voľba zapisovateľa

- za zapisovateľa bol navrhnutý a zvolený Bohuš Dzugas

3. Zhodnotenie sezóny 2020

- predseda ligy zhodnotil sezónu 2020 ako kratšiu kvôli pandémii COVID-19.

- ku kolám nemal žiadne výrady

- poďakoval všetkým organizátorom, že aj v takejto sezóne s obmedzeniami

sa pustili do organizácie a podporili ligu

- spomenul rekordný počet účastníkov v počte 29

4. Hospodárenie RHLS v sezóne 2020

- pokladník RHLS Bohuš Dzugas predniesol správu pokladníka s aktuálnym

stavom financií RHLS



5. Revízna správa RHLS

- zástupca revíznej komisie RHLS Denisa Šarišská skontrolovala pokladňu a

odobrila, že všetky výdaje a príjmy boli v súlade s potrebami RHLS a v

poriadku

- RK odporúča v budúcnosti preštudovanie pravidiel pre tímy, ktoré sa zapoja

do ligy

6. Hodnotenie ligových kôl v ročníku 2020

- ligové kola zhodnotil výbor:

- mínusový bod udelili organizácii JFT na Dedinkách, kde bola chyba v

nameraní trate

- celkvoo ročník prebehol bez nedostatkov

- do diskusie sa zapojil L.Pavelko a spomenul organizáciu kola JFT, kde bolo

viac nedostatkov, ale poďakoval aj tak za organizáciu kola v skrátenom

ročníku

- o slovo sa prihlásil I.Kaleta, kde vyzval organizátora JFT aby si do ďalšej

sezóny pripravil lepšiu základňu

- o slovo sa prihlásil M.Krull a zhodnotil, že na kole JFT bolo toho viac zlého

- B.Dzugas poďakoval všetkým organizátorom, ktorí sa zhostili organizácie.

Keďže sme mali prísľub fin.sponzoringu od spoločnosti Drager, kde bolo

podmienkou organizovať aspoň 6 kôl.



7. Hodnotenie funkčného obdobia výboru RHLS 2017-2020

- Predseda L.Soľár zhodnotil obdobie a poďakoval členom za ich prácu počas

3 rokov, za ktoré sa stihlo toho dosť

- o slovo sa prihlásil L.Pavelko, ktorý zhodnotil prácu ako prácu kolektívu, kde sa

dotiahli pravidlá ligy, zabezpečila liga materiálne - časomiera, náhradna

časomiera, terče, putovné poháre.

8. Návrhy na členov výboru

- na členov výboru boli navrhnutí:

9. Voľby výboru na obdobie 2020-2023

- každý ligový tím dostal 1 hlas, a člen revíznej komisie I.Kaleta bol poverený

skontrolovať výsledky



- Lukáš Soľár poďakoval za prejavenú dôveru a privítal nového člena výboru Š.Čupku

- Štefan Čupka poďakoval ako nový člen výboru za podporu

10.Záujemcovia o usporiadanie kola v sezóne 2021

- Bystrá, Hronec, Drábsko, Huncovce, Sp.Stará Ves, Hronsek, Sp.Belá,

Bijacovce, Lipt. Kokava, Lipt.Teplá, Valaská

- následne boli predstavené trate nových záujemcov

11.Kalendár pre sezónu 2021

- o finále požiadali štyri tímy - Bijacovce, Hronsek, Sp.Belá, Huncovce

- Huncovce pred hlasovaním ustúpili od finálového kola

- Š.Čupka predstavil nápad ak by bolo finálove kolo u nich, zorganizovať

finále ako prípravu na SSP na dvoch tratiach

- do diskusie sa prihlásil P.Snopko z Hronseku, ktorý povedal že Hronsek sa

vzdáva finálového kola a teda že majú záujem len o kolo 7.8.

- o prípadnom finálovom kole sa dalo zástupcom hlasovať či bude v

Bijacovciach alebo Sp.Belej - BIJACOVCE/3 , SP.BELÁ/18

- Následne dal za navrhnutý kalendár predseda ligy hlasovať a predbežný

kalendár bol jednohlasne schválený



12.Diskusia

- B.Dzugas dal návrh  na zloženie revíznej komisie : Ján Jakuš, Oliver Kollár, Martin

Alberty - Jednohlasne schválené

- I.Kaleta dal (asi zrejme zo srandy :D) návrh na to aby sa vrátilo pravidlo a savica sa

mohla dotýkať zeme - ZA/0 , PROTI/20

- Š.Čupka dal návrh aby sa kúpil väčší kufrík na prevoz časomiery - do diskusie sa

zapojil L.Pavelko a tiež súhlasí s týmto návrhom - výbor si to vzal na vedomie za

úlohu aby skúsili nájsť možnosť ako to bezpečne presúvať z kola na kolo.

Možnosťou je v budúcnosti zabezpečiť aj vozík

- Do diskusie sa prihlásil L.Pavelko s návrhom aby sme porozmýšľali nad propagáciou

sponzorov - stena/banner ligy so sponzormi na vyhodnotenie. Pripojil sa Bohuš

Dzugas, ktorý sa opýtal ostatných, že či by bol niekto kto by vedel podporiť alebo



pomôcť alebo vyrobiť konštrukciu na uchytenie. Taktiež sa pripojil aj Martin

Stromko, ktorý spomenul aj štartovaciu bránu. Výbor tento nápad vzal na vedomie

a do ďalšej sezóny po potvrdení sponzorov budú uvažovať o možnostiach.

- Ďalší návrh dal P.Snopko, či by bolo možné pritvrdiť ešte raz terče co ďalšej

sezóny. Za daný návrh sa dalo hlasovať. ZA PRITVRDENIE/ 2, PROTI/ 17

13.Uznesenie Jesenného snemu

- zapisovateľ Bohuš Dzugas predniesol návrh na uznesenie Jesenného snemu

spolu so všetkými návrhmi a následne dal za tento návrh predseda ligy

hlasovať. JEDNOHLASNE SCHVÁLENÉ

V Bijacovciach 20.12.2020


