
Zápisnica z jesenného snemu RHLS , 6.11.2016 
 
1.Privítanie predsedom 
 
2.Zhodnotenie sezóny 
 
3. Prečítaná správa o hospodárení a správa revíznej komisie 
 
4.Výsledky hodnotenia kôl v ligovom ročníku 2016 
-bez jediného stiahnutého bodu : Spišský Štvrtok,Spišská Nová Ves, Nižné Ružbachy, Žakovce, 
Bijacovce 
 
5.Pripomienky ku kolám 
- Revúčka : použitá neschválená časomiera 
- Štôla : sťažnosť na rozhodcu na prípravnej základni 
-Spišská Stará Ves a Stratená : prehadzovanie družstiev na štartovacej listine počas súťaže 
 
6.Návrh na kalendár súťaží v ligovom ročníku 2017 : 
1. kolo - 27.5.2017 - BYSTRÁ 
2.kolo – 4.6.2017 - SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 
3.kolo – 24.6.2017 - SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
4.kolo – 15.7.2017 – ŽAKOVCE 
5.kolo – 22.7.2017 – REVÚČKA 
6.kolo – 12.8.2017 – SPIŠSKÁ STARÁ VES 
7.kolo – 13.8.2017 – IHĽANY 
8.kolo – 19.8.2017 – ŠTOLA 
9.kolo – 26.8.2017 – NIŽNÉ RUŽBACHY 
10.kolo – 2.9.2017 – BIJACOVCE – Finále RHLS 
 
6.Návrhy na pravidlá : 
- Ohlasovať prehodenie čísla na štartovacej listine organizátorovi kola, hlavnému rozhodcovi a 
rozhodcovi na prípravnej základni ešte pred začatím ligového kola (jednohlasne schválené) 
- návrh aby sa namiesto celkového vyhodnotenia ligy po finálovom kole usporiadal galavečer (bude 
sa riešiť na jarnom sneme ) 
- Návrh , aby sa namiesto 2 pokusov na kole konal len 1 pokus (bude sa riešiť na jarnom sneme) 
-návrh, aby boli technické problémy počas útoku(roztrhnutá hadica, prasknutý rozdeľovač) uznané 
ako dôvod mať opakovaný pokus (neschválené) 
-Meranie času na prípravu elektronickou časomierou, príprava sa začína hneď ako predchádzajúce 
družstvo odpojí B hadicu od stroja a stiahne stroj zo základne (jednohlasne schválené) 
- savica položená na základni bez fyzického dotknutia sa zeme (7 proti, 6 za, ostatní sa zdržali 
hlasovania - neschválené) 
- návrh, aby sa všetky súťažné kolá začínali najneskôr o 12. hodine (jednohlasne schválené) 
- návrh na zlepšenie technickej spôsobilosti trate – ak je súťažný povrch tráva , súťaž ak sa koná na 
ihrisku, je potrebné dať pod koberce v okolí základne fóliu (jednohlasne schválené) 
- návrh, aby sa každá časomiera ktorá má byť použitá v ligovom ročníku odkontrolovala na jarnom 
sneme (schválené) 
- svetelná signalizácia musí byť na vrchnej časti terča (nie pod) (schválené) 
- návrh aby bol vyhotovený určitý počet valcov na mechanizmus terča (bude sa riešiť na jarnom 
sneme) 
- na základni môže byť použitý maximálny počet kľúčov 3 (schválené) 
-návrh aby organizátorom jarného alebo jesenného snemu bol poskytnutý príspevok vo výške 50 € 
na organizovanie snemu (jednohlasne schválené)  



- návrh, aby boli na každom ligovom kole použité jednotné nádrže na vodu o max. rozmeroch 150 
cm x 100 cm x 80 cm (+/- 5 cm) (schválené)  
 
 
 
 


