
 Jesenný snem Regionálnej Hasičskej Ligy Spiš - zápisnica 

 

Správa o hospodárení ku dňu 8.11.2014: 

-hospodárilo sa len z prijatých poplatkov , to zahŕňa štartovné do ligy,predaj ligových tričiek,prijaté 

protesty súťažných družstiev 

-výdaje : prijaté peniaze sa použili na poháre pre finále ligy v Bijacovciach,šampanské pre prvé tri 

najlepšie družstvá v oboch kategóriách a na reklamný banner 

 

Správa revíznej komisie(ďalej len RK) : 

- bolo pripomenuté, že počas sezóny 2014 nastali chyby v riešení protestov 

-vynesený návrh na založenie bankového účtu pre prehľadnosť príjmov a výdajov  

- po prečítaní správy RK prišla na rad diskusia ohľadom založenia ligovej komisie(ďalej len LK)pre 

riešenie organizačných problémov a problémov s počasím na jednotlivých kolách RHLS.LK sa zvolí na 

Jarnom sneme RHLS. – bude pozostávať zo zástupcov ligových kôl 

Diskusia : 

-podaný návrh na zálohu k štartovnému,ako poistenie na odbehnutie 90% ligových kôl(kvôli 

postupovým miestam na SSP) – schválené 30€ štartovné do ligy + 30 € záloha 

-bola vedená diskusia aj k zmenám v pravidlách,resp.vo vyhodnotení na jednotlivých kolách RHLS: -do 

4. miesta 2-bodový odstup,od 4.nižšie 1-bodový odstup(odhlasovalo 8) 

            - do 6.miesta 2-bodový odstup,od 6. nižšie 1 bodový odstup (odhlasovalo 1) 

Schválené bodovanie pre mužskú kategóriu: 

1.miesto – 20 

2.miesto – 17 

3.miesto – 15 

4.miesto – 13 

5.miesto – 12 

6.miesto – 11  

... 

..  

 

 

 



Taktiež bol prejednaný kalendár na RHLS 2015: 

30.5(SO) – Arnutovce 

31.5.(NE) – Odorín 

6.6.(SO) – Štôla 

27.6.(SO) - Spišský Štvrtok 

5.7.(NE) – Žakovce 

11.7.(SO) – Stratená 

1.8.(SO) – Revúčka 

15.8.(SO) – Reľov 

16.8.(NE) - Spišská Stará Ves 

31.8.(PO) - Bijacovce 

-tiež bol návrh na povinné natáčanie svojho ligového kola , tak aby každé družstvo malo oba svoje 

útoky na YouTube s tým, ze organizátor dostané možnosť prístupu na kanál YT  

-návrhy na sprestrenie kôl v r.2015 

-návrh na zmenu "ťaháka" pre organizátora - ohraničenie trate(Jarný snem) 

- podané info o Extralige SR v PÚ , taktiež o Slovenskom Zväze Hasičského Športu-jednohlasne 

zvolený zástupca ligy L.Soľár  

Sponzori :  

-ponuka pomoci s projektom HAS750, s logom RHLS. - schválené 

Noví záujemcovia : 

Gemerská Ves 

Spišská Nová Ves 

Krížová Ves 

Spišský Štvrtok II. 

Fire Racingsport 

Jamník 

Ihľany 

Plešivec 


