
Zápis  
zo zasadania prezídia Dahlie Rallye, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.8.2019 v Toalmasi, v Maďarsku. 

 
Prítomní:   Abonyi Matyás    DJUR, H 

  Reterski Stanislav,  PL 

  Jajko Dárius,   PL 

  Kubáček Jan,  CZ 

  Vaňura Zbyňek,  CZ 

  Poles Miloslav,  CZ 

  Chomát Vladimír,  CZ 

  Hajoš Emil, SK 

  Kotras Ľubomír, SK  

 

  Vágási Július,  SK 

    

 Neprítomní: Kušmierski Henryk,  PL  - ospravedlnený, chorý  

  

 

 Na úvod všetkých privítal  prezident DR p. Ľubomír Kotras. Zúčastneným  predniesol návrh programu 

zasadania prezídia a viedol zasadanie. 

 

1. Prezídium  DR prerokovalo personálne zmeny, p. Stanislav Reterski sa vzdal funkcie v prezídiu DR, nahradil 

ho p. Dárius Jajko za PZM 

                                                                                                                                                                                                       

2.  Prezídium DR prijalo nových členov DR. Po prístupových rokovaniach prejavili záujem vstúpiť do združenia 

DR  dve české organizácie, FCC ČR a AKK ČR . Do prezídia DR boli jednohlasne prijatí noví členovia p. 

Miloslav Poles za FCC ČR a a p. Vladimír Chomát za AKK ČR. 

  

3.  Prezídium DR sa ďalej venovalo úpravám stanov, všetky zmeny boli jednohlasne prijaté. Stanovy budú 

zaslané členom prezídia elektronicky. 

 

4.  Prezident DR vyzval členov  prezídia DR, aby v svojich krajinách  stretnutie Dahlie Rallye zaradili medzi 

významné medzinárodné stretnutia a aby sa v termíne organizovania DR nekonali žiadne iné klubové stretnutia. 

Termín  aj miesto konania nasledujúceho ročníka DR je rok dopredu známy. Členovia  prezídia DR sú 

zástupcami  národných asociácií, federácií a klubov a  pri tvorbe kalendára klubových akcií  môžu termíny 

konania iných stretnutí usmerniť. 

 

5. Výsledkom diskusie členov  prezídia DR sú nasledovné závery a odporúčania   

 -  apelovať na predsedov klubov, aby aktualizovali na svojich www stránkach informácie  o DR 

 -  zvážiť  prevádzkovanie vlastných webových stránok DR 

 -  založiť e-mail PDR 

 -  vytvorenie vlastnej znelky / hymny/ DR na zahájenie 

 

6.  Zástupca PZM p. Jajko predstavil miesto konania 24.DR, kemping Podlesice v Poľsku. Bol odsúhlasený 

účastnícky poplatok 55,- € na celý pobyt v termíne od 3.9.2020 - 6.9.2020. Výlety budú spoplatnené 

individuálne. 

 

7.  Na záver boli vymenovaní viceprezidenti za jednotlivé krajiny:  

 

 Abonyi Matyás  DJUR  H 

 Jajko Dárius   PZM PL 

 Poles Miloslav  FCC  CZ 

 

 

 Toalmasi, 29.8.2019 

 

Zapísal Ľubomír Kotras, prezident DR       

 

 

 


