Jesenný snem VHSL
Dňa 17.11.2013 sa v obci Lúčka konal jesenný snem VHSL.
Na začiatku bol jednohlasne schválený Program
2013 v nasledujúcom znení.

jesenného snemu VHSL

1) Úvod – privítanie účastníkov snemu
2) Návrh programu snemu
3) Zhodnotenie sezóny 2013
4) Finančná správa za rok 2013
5) Návrh kalendára pre sezónu 2014
6) Návrh zmien pre sezónu 2014
7) Návrh dátumu pre jarný snem 2014
8) Zhodnotenie sponzorov
9) Vyhodnotenie ankety pre najlepšie kolo VHSL 2013
10) Rôzne
11) Záver
Nasledovalo zhodnotenie sezóny 2013. V tejto časti boli postupne hodnotené
jednotlivé kolá sezóny 2013, kedy boli vytknuté nedostatky, na ktoré si organizátori
musia dávať väčší pozor, ale zároveň bolo povedané, čo bolo dobré a prispelo
k vyššej úrovni.
V ďalšom bode výbor VHSL oboznámil s finančnou správou ligy. Zároveň sa
v tomto bode prebrala aj téma prestupové lístky, ktorá sa úplne uzavrie na jarnom
sneme.
Bod 5) bol najdlhším prejednávaným bodom programu, kedy sa zostavoval
kalendár pre sezónu 2014. Po vzájomnej dohode organizátorov a výboru sa podarilo
zostaviť kalendár pre sezónu 2014.
Predbežný kalendár pre sezónu 2014:
1. kolo - 4.5.2014 (Kecerovce)
2. kolo - 25.5.2014 (Lúčka)
3. kolo - 8.6.2014 (nepriradené)
4. kolo - 15.6.2014 (nepriradené)
5. kolo - 29.6.2014 (Sveržov)

6. kolo - 13.7.2014 (Nižné Ružbachy)
7. kolo - 20.7.2014 (Fireracing sport)
8.kolo - 2.8.2014 (Hrabovec)
9. kolo - 16.8.2014 (Spišská Sobota)
10. kolo 29.8.2014 (Kendice)
11. kolo - 14.9.2014 (Ľubovec)
V bode 6) bola riešená téma jednotných terčov na každom kole VHSL.
Uvažovalo sa, že sa toto pravidlo zruší a nahradí ho tzv. tester tvrdosti terčov
pomocou ktorého si jednotliví organizátori budú moc terče s optimálnou tvrdosťou
vyrobiť, alebo jednoducho pozháňať pre dané kolo, ktoré organizujú. Riešenie tohto
bodu bude uzavreté na jarnom sneme VHSL.
V 7.) bode bol schválený dátum jarného snemu, ktorý sa uskutoční v sobotu
29.3.2014. Záujemcovia o organizáciu jarného snemu sa môžu ozvať jednotlivým
členom výboru ligy.
Bod 9) Vyhodnotenie ankety pre najlepšie kolo VHSL 2013. Na začiatku
snemu sa vyplnili bodovacie hárky, ktoré obsahovali všetky kola VHSL konané v roku
2013. Hodnotili sa veci ako kvalita trate, ozvučenie súťaže, strava, kaďa na vodu
a všetko čo ku kvalitnej súťaži patrí. Túto anketu vyhralo kolo. ktoré sa konalo
v Nižných Ružbachoch. Cieľom ankety bolo poukázať na nedostatky jednotlivých kôl
aby organizátori kôl v roku 2014 vedeli čomu sa vyhnúť a čo treba zlepšiť. Ide
predovšetkým o skvalitnenie súťaží a zároveň aj ligy.
Na záver sme sa rozlúčili, zaželali si šťastnú cestu domov a už sa všetci veľmi
tešíme keď sa zasa na jar stretneme.
Radi privítame nových záujemcov na jarnom sneme VHSL.

