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T#AHA& K	PRE	ORGANIZA&TORA	
LIGOVE& HO	KOLA	RHLS	

PLATNÉ	OD	27.03.2022	

A. PRED	SÚŤAŽOU	
 

1. Pripraviť plagát/pozvánku na ligové kolo, ktorý/-á bude obsahovať logá sponzorov RHLS pre 
daný ročník ligy (možné nájsť a stiahnuť v súbore .zip na stránke www.rhls.sk v časti 
DOKUMENTY – Užitočné dokumenty pre usporiadateľa kola) 

2. Zabezpečiť vytlačený súbor – Záznam o hosťovaniach a zopár ks Protest (tlačivo) - (možné 
nájsť a stiahnuť na stránke www.rhls.sk v časti DOKUMENTY – Užitočné dokumenty pre 
usporiadateľa kola) 

3. Z predchádzajúceho ligového kola prevziať bannery a reklamné predmety sponzorov ligy 
4. Z predchádzajúceho ligového kola prevziať terče, kufrík k časomiere a kábel 
5. Spoločne prejsť s predchádzajúcim organizátorom preberací protokol  a podpísať ho. 

V prípade zistenia nedostatkov je potrebne ich spísať a nahlásiť vedeniu ligy. 
6. Zistiť a dohodnúť u rozhodcov ligy, kto bude rozhodovať ligové kolo na hlavnej základni 

(zoznam nájdete na stránke www.rhls.sk v časi O LIGE – Vedenie ligy). 
7. Zaobstarať rozhodcov na prípravu, terče a meranie hadíc, ktorí budú ovládať pravidlá RHLS. 
8. Dohodnúť schválených štartérov ligy (zoznam nájdete na stránke www.rhls.sk v časi O LIGE – 

Vedenie ligy) 

B. SÚŤAŽ	A	JEJ	PRIEBEH	
 

1. Pripraviť ohraničenú trať podľa METODIKY pripravenosti trate (možné nájsť a stiahnuť na 
stránke www.rhls.sk v časti DOKUMENTY – Užitočné dokumenty pre usporiadateľa kola). Pri 
trati bez pevného nábehu na trávnatom povrchu treba dbať na vykobercovanie okolia 
základne, ktoré doporučujeme podložiť gumou či fóliou. 

2. Pripraviť športovú kaďu podľa pravidiel RHLS (max. 150x100x80 +/- 5cm). Doporučujeme 
originál laminovanú kaďu, ktorá spĺňa požiadavky . 

3. Umiestniť bannery a reklamné predmety tak, aby boli na viditeľných miestach pre divákov 
a súťažiacich. 

4. Pripraviť miesto na meranie hadíc 
5. Nezabudnúť na stravu a nápoj pre rozhodcov a štartérov aktuálneho ligového kola 

(Odporúčame pripraviť lístok na stravu a nápoj a odovzdať ich na začiatku ligového kola) 
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6. Zaobstarať k ligovej časomiere náhradnú časomieru schváleného typu (Liga vlastní náhradnú 
elektroniku ako druhú časomieru bez terčov, terče a ďalšiu je možné dohodnúť napr. S DHZ 
Bijacovce) 

7. Zaobstarať fotoreport zo súťaže a video z každého pokusu, ktoré je potrebné zverejniť do 
jedného týždňa po ukončení ligového kola. 

8. Počas súťaže zaznamenávať výsledky na papier a výsledkovú tabuľu (výhodou je ich 
zaznamenávať aj ONLINE v systéme štartoviek ligy – prístup na vyžiadanie odovzdá na kole 
vedenie ligy) 

9. Počas prezentácie vyberať štartovné poplatky v schválenej výške, ktoré ostávajú 
organizátorovi kola. 

10. Počas prezentácie zaznamenať nahlásené hosťovania súťažiacich a vybrať od nich poplatok 
5,00€ za 1 hosťovanie, ktorý po súťaži odovzdá organizátor pokladníkovi RHLS. 

11. Na trati viditeľne označiť úseky 18m, 36m, 54m podľa Metodiky pripravenosti trate (možné 
nájsť a stiahnuť na stránke www.rhls.sk v časti DOKUMENTY – Užitočné dokumenty pre 
usporiadateľa kola). 

12. Do 30 minút od posledného pokusu vyhodnotiť ligové kolo a odovzdať poháre/trofeje. 

 

C. PO	SÚŤAŽI	
1. Odovzdať bannery a reklamné predmety sponzorov a partnerov ligy ďalšiemu organizátorovi 

ligového kola. 
2. Na ďalšie ligové kolo odovzdať terče, kufrík k časomiere a kábel 
3. Spoločne prejsť s ďalším organizátorom preberací protokol  a podpísať ho. V prípade zistenia 

nedostatkov je potrebne ich spísať a nahlásiť vedeniu ligy. 
4. Napísať Report/Článok z ligového kola a zaslať ho do 1 týždňa vedeniu ligy. 
5. Zverejniť/odovzdať fotoreport a video z každého pokusu v el.podobe do 1 týždňa. 

 

 

 


