VÝCHODOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA, z.s. , IČO: 01523694
Horní Radechová 196, 549 46 Horní Radechová

Zápis ze schůze Rady VČHL a pořadatelů pro rok 2016 konané dne 17. 4. 2016 ve Velkém Třebešově
od 14:00.
Proběhla změna kalendáře soutěží VČHL pro rok 2016. SDH Orlice požádala o změnu termínu ze 3.7.
2016 na 7.8. 2016 z důvodu převzetí termínu Extraligy HVP ČR v p. ú. a neschválení vedením sboru
pořádat dvě soutěže. Tato žádost byla schválena. Následně na to zažádalo SDH Roudnice o přesunutí
termínu z 10. 9. 2016 na 3. 7. 2016. Tato žádost byla také schválena. Dále proběhl posun začátku u
soutěžních kol v Rohovládově Bělé na 14:00 a v Horním Třešňovci na 11:00. Aktuální kalendář XI.
Ročníku VČHL vypadá takto:
-

Rohovládova Bělá, 21. 5. 2016 14:00
Velký Třebešov, 22. 5. 2016 10:00
Horní Třešňovec, 4. 6. 2016 11:00
Bystřec, 5. 6. 2016 10:00
Roudnice, 3. 7. 2016 10:00
Trnov, 5. 7. 2016 13:00
Kunčice, 10. 7. 2016 9:30
Orlice, 7. 8. 2016 9:30
Pšánky, 11. 9. 2016 10:00
Velichovky, 17. 9. 2016 14:00

Dalším bodem byly návrhy změn pravidel:
-

-

-

Prvním návrhem bylo opakování pokusu při prasknutí opletu hadice. Tento návrh byl
zamítnut.
Při závěrečném vyhlášení výsledků musí vystoupit pro cenu (jak finanční tak věcnou)
minimálně čtyři členové vyhlašovaného družstva. Nebude-li tomu tak družstvo ztrácí na cenu
nárok. Vyhlašováno bude prvních 10 družstev mužů a prvních 5 družstev žen. Tento návrh byl
schválen.
Dále byl předložen návrh na doplnění pravidla o povinnostech pořadatele a to konkrétně že
pořadatel zajistí kvalitní poháry pro první tři družstva v obou kategoriích. Toto pravidlo bylo
doplněno i zajištěním medailí pro zmiňovaná družstva. Tento návrh byl schválen.
Pokladník navrhl doplnění pravidla o zaplacení poplatku za družstva číslem účtu VČHL z.s..
Schváleno.
Pořadatel je povinen dodat pozvánku na svou soutěž v elektronické podobě nejpozději tři
týdny před jejím konáním správci stránek VČHL. Schváleno.
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Ostatní:
-

-

-

Pořadatelé z Horního Třešňovce požádali o výjimku z pravidla o vyhlášení výsledků po
soutěži a to prodloužení z původní půl hodiny na hodinu. Důvodem je uspořádání finále pro
první tři družstva v obou kategoriích. Tato žádost byla schválena.
Byli jsme seznámeni s nabídkou sponzora AVISPORT. Při koupi poháru na svoji soutěž získá
pořadatel zdarma 42 medailí a dvě plakety či pohárky (např. nej. proudař a podobně). Detaily
a případné minimální ceny nákupu zjistí Ladislav Štěpánek a bude neprodleně informovat
pořadatele. V případě odběru pořadateli dodá firma kompletně poháry, medaile a plakety na
závěrečné vyhlášení.
Tisk plakátů zajistí David Rohlena. Domluveno bylo 30 kusů pro pořadatele.

Schůze byla ukončena v 16:30 hodin.

Za VČHL, z.s.
předseda
Ladislav Štěpánek

