JESENNÝ SNEM VHSL
12.11.2011 – Nižný Mirošov

Zhrnutie po sezónneho stretnutia ktoré sa uskutočnilo 12.novembra 2011 v Nižnom
Mirošove, v pekne zrekonštruovanej zbrojnici domáceho dobrovoľného hasičského
zboru.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia
Zlate, Sveržov, Vtáčkovce, Kecerovce, Vyšná Voľa, Nižný Mirošov,
Fireracing,
Šarišský Štiavnik, Ľubovec
Zhodnotila sa sezóna 2011
-

Prezentované boli výsledky a úspechy našich družstiev
Zhodnotili sa jednotlivé kola (Dostatky / Nedostatky)
Bolo prezentované hospodárenie za rok 2011zostatok 95,25 eur

Na stretnutí sa dohodlo nasledovne
- Jarný snem sa uskutoční v obci Ľubovec. Dátum bude spresnený a s
dostatočným
predstihom zverejnený na stránke ligy
Prebehne úprava prestupového formulára a zavedie sa poplatok za
hosťovanie,
ktorý sa odvedie do banku ligy. Jeho výska bude stanovená na jarnom sneme
Úprava znenia pravidiel, t.j. zavedie sa jednoznačný výklad týkajúci sa
základne a kade.
-

otvorený

Zavedenie technickej komisie, ktorej úlohu bude kontrola technických a
súťažných podmienok
počas každého kola, bližšia špecifikácia a zapracovanie do pravidiel na jarnom
sneme
Prezentovaný bol predbežný záujem o organizovanie súťaži ktorý je stále
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Na stretnutí v Ľubovci bude potrebne prebrať
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Kalendár súťaži na rok 2012
Diskusia o pevnom štarte ako postihovať resp. nepostihovať predčasný
štart
Upresnenie právomoci technickej komisie
Otázna je stále ženská kategória
Nezapočitávanie najhoršieho dosiahnúteho výsledku - padol návrh zo
strany V. Vole aby sa zaratávali všetky dosiahnuté výsledky, (aj ten najhorší) na
jesennom sneme sa o tom zabudlo hlasovať
- nákup pohárov pre jednotlivé kolá - padol návrh nakupovať poháre samostatne,
a aj od iného dodaváteľa
-

Poprosím, aby ste prípadne návrhy alebo akékoľvek pripomienky písali či už dole pod
túto správu, do fóra alebo mailom na info@vhsl.sk
Chcel by som sa poďakovať chlapcom z Nižného Mirošova za vytvorenie príjemných
podmienok pre jesené stretnutie a poďakovať za chutné občerstvenie.
S pozdravom
Ing. František Teplický
Predseda VHSL

