
Zápisnica z Jesenného snemu RHLS  
31.10.2021 o 14:00 v kinosále m.ú. Sp. Belá 

Prítomní:  

- Zástupcovia mužských tímov s právom hlasovať (12): Spišská Belá, Bijacovce, Spišská Stará Ves, 
Spišská Nová Ves, Bystrá, Ľubica, Žakovce, Valaská, Liptovská Teplá, Liptovská Kokava, 
Hronsek, Plavnica 

- Zástupcovia ženských tímov s právom hlasovať (3): Bijacovce, Liptovská Kokava, Hranovnica 
-  Ostatní (7): Spišský Hrušov muži, Spišský Hrušov ženy, Gašparovo muži, Gašparovo ženy, 

Liptovská Teplá ženy, Hranovnica muži, Huncovce muži 

Program snemu 
1. Privítanie účastníkov a oboznámenie s programom snemu  
2. Voľba zapisovateľa  
3. Zhodnotenie sezóny RHLS 2021 
4. Hospodárenie RHLS v roku 2021  

- finančná správa pokladník RHLS 
5. Revízna správa  

- revízna komisia RHLS  
6. Hodnotenie ligových kôl v ročníku 2021  

- výbor  
- členovia snemu RHLS  
- organizátori  
- návrhy na zlepšenie do sezóny 2022  

7. Záujemcovia o usporiadanie ligových kôl v ročníku 2022 a tvorba predbežného ligového kalendára  
8. Diskusia  
9. Záver 
 

Priebeh snemu 
 

1. Podpredseda RHLS Štefan Čupka krátkym privítaním zahájil jesenný snem RHLS 2021.  
 

2. Za zapisovateľa bol navrhnutý tajomník RHLS Lukáš Pavelko. 
Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 15 hlasov 
 

3. Predseda ligy Lukáš Soľár krátkym príspevkom zhodnotil fungovanie ligy v sezóne 2021. 
 

4. Pokladník Bohuš Dzugas oboznámil účastníkov snemu s hospodárením v sezóne 2021 
Na začiatku sezóny 2021 stav kasy: 566,95€ 
Príjmy do kasy počas sezóny: 2517,44€ 
Výdavky z kasy v sezóne: 1658,65€ 
Konečný stav pokladne po sezóne 2021: 858,79€ 
 

5. Člen revíznej komisie Oliver Kolár prečítal správu revíznej komisie za sezónu 2021. Kde kladne 
hodnotil hospodárenie ligy v sezóne 2021 a prečítal odporúčania na zlepšenie fungovania RHLS 
v sezóne 2022. Snem sa odporúčaniami členov revíznej komisie zaoberal v diskusii.  



 
6. Výborom boli zhodnotené kolá RHLS v sezóne 2021. 

2. kolo RHLS v Lipt. Teplej dostalo stiahnutý 1b. za nekompletné videá 
5. kolo RHLS v Sp. Starej Vsi dostalo stiahnutý 1b. za nedodaný článok z kola 
Výbor RHLS poďakoval všetkým organizátorom za pekne pripravené kolá a bezproblémový 
priebeh v sezóne 2021. 

 
 

7. Schválený predbežný kalendár RHLS na sezónu 2022: 
1.kolo - 29.05.2022 - Hronec 
2.kolo - 18.06.2022 - Drábsko 
3.kolo - 25.06.2022 - Sp.Belá 
4.kolo - 02.07.2022 - Odorín 
5.kolo - 09.07.2022 - Sp.Hrušov 
6.kolo - 13.08.2022 - Gašparovo 
7.kolo - 20.08.2022 - Sp.Stará Ves 
8.kolo - 27.08.2022 - Bijacovce 
9.kolo - 10.09.2022 – Hronsek – FINÁLE 

 Kolá na schválenie na Jarnom sneme (náhradníci): 
  03.07.2022 - Huncovce 

14.08.2022 - Lipt.Kokava 
Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 15 hlasov 
 

8. DISKUSIA: 
a.) Z odporúčania revíznej komisie: Návrh aby bol do smernice RHLS zahrnutý bod: Ak súťažné 

družstvo požiada organizátora o akúkoľvek zmenu štartového poradia po uzavretí 
štartovky, v rozmedzí 48 hodín pred konaním prípadne v deň konania súťaže. Bude mu 
umožnená zmena  štartu v štartovom poradí na základe schválenia výboru a odobrenia 
organizátora súťaže za poplatok 20€ do pokladne RHLS.  

Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 14 hlasov  ZDRŽALI SA:1 hlas 
 

b.) Z odporúčania revíznej komisie: Návrh aby bol okrem ťaháku pre organizátora kola 
zahrnutý  aj v smernici RHLS bod: Organizátor je POVINNÝ zabezpečiť stravu a pitný režim 
pre rozhodcov a štartérov na kole RHLS. Prítomný sa zhodli, že je vhodné aby organizátori 
rozdali stravné a nápojové lístky štartérom a rozhodcom pred začiatkom kola, aby sa na 
tento bod nezabúdalo. 

Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 13 hlasov  ZDRŽALI SA: 2 hlasy 
 
c.) Z odporúčania revíznej komisie prítomný snemu a výbor RHLS berú na vedomie: 

 Návrh aby bol zavedený referent ktorý pomôže organizátorom odpovedať na nejasnosti 
pri organizácii kola a tak im pomôcť, aby boli kolá pripravené podľa smernice RHLS. – 
organizátorom budú pomáhať členovia výboru RHLS 
Zaviesť preberací protokol reklamných predmetov RHLS. – pripraví tajomník RHLS 
Aby organizátori pripravili na kolá kvalitnú aparatúru a mikrofóny (+náhradný) pre 
komentovanie, aby nedochádzalo ku poruchám počas kola – zodpovedá organizátor kola. 



d.) Návrh výboru na doplnenie pravidiel: Ak dôjde ku porušeniu náradia po technickej poruche 
štartovacej pištole t.j.: opakovania štartu pri zlyhaní výstrelu, prípadne zdĺhavému 
prebíjaniu pištole a inej technickej chybe, ktorá časovo komplikuje štart súťažiacich. Má 
rozhodca právo povoliť súťažiacemu opravu náradia, ktoré sa porušilo/spadlo prípadne 
odstaviť prenosnú striekačku PS-12 aby sa zabránilo jej poškodeniu.  

Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 13 hlasov  ZDRŽALI SA: 2 hlasy 
 
e.) Návrh výboru na zmenu smernice RHLS:  Zmena výšky štartovného na kolách RHLS pre 

účastníkov ligy RHLS max 10€ (pôvodne max 5€). Zmena výšky poplatku za hosťovanie na 
kolách RHLS na 5€ (pôvodne 3,5€) 

Návrh bol SCHVÁLENÝ ,  ZA: 8 hlasov PROTI:6 hlasov ZDRŽALI SA: 1 hlas 
 
f.) Návrh výboru na zmenu smernice RHLS:  Na hlavnej základni môže byť len schválený 

rozhodca snemom RHLS. Na prípravnej základni, meraní hadíc a terčoch môže byť 
vyškolený rozhodca ktorého zabezpečuje organizátor kola. 
Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 14 hlasov  ZDRŽALI SA: 1 hlas 

 
g.) Návrh snemu na odmeňovanie ligových rozhodcov. Tento návrh výbor berie na vedomie, 

prejedná a navrhne spôsob odmeňovania ligových rozhodcov po sezóne 2022 na jesennom 
sneme.  
 

9. ZÁVER: Predseda RHLS Lukáš Soľár prítomným poďakoval za účasť  a uzavrel jesenný snem 
RHLS 2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Lukáš Pavelko 
Dňa 31.10.2021 v Sp. Belej. 


