Vážení závodníci a vedoucí soutěžních družstev,
na webu www.bnliga.cz jsou zveřejněna pravidla BNL pro rok 2013. Odlišnosti
od pravidel 2012 jsou (v PDF verzi) barevně zvýrazněny. Byly doplněny veškeré
schválené změny projednané na schůzích rady (viz zápisy).
Vzhledem ke změnám v rámcové smlouvě pro pojištění úrazu členů SH ČMS
č.0011-304-083 bylo nutné doplnit do pravidel některé formální náležitosti, tak
abychom předešli případným nedorozuměním s pojišťovnou a aby byli na
soutěžích BNL ochráněni závodníci i pořadatelé. Nové formulace byly několikrát
konzultovány se zástupcem vedení SHČMS, což se časově protáhlo, a proto
jsme pravidla zveřejnili s mírným zpožděním.
Několik důležitých bodů, které ovlivňují plnění pojišťovny:
 Soutěže BNL se musí pořádat dle platné “Směrnice hasičských
sportovních soutěží (SHS).
 V případě odlišností pravidel BNL od pravidel požárního sportu SHS
umožňuje tyto odlišnosti uvést v propozicích (pravidlech) a to se týká i
používání přetlakového ventilu.
 Pokud chcete mít jistotu plnění od pojišťovny, zařaďte si soutěže BNL do
plánu práce SDH. Všichni aktivní účastníci budou poté pojištěni na úraz
od místa srazu (zbrojnice) až do dojezdu zpět k místu srazu (zbrojnice).
Stane-li se úraz v průběhu cesty a soutěže bude vždy pojišťovnou plněn.
 Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a podpis.
Rovněž bylo vloženo „čestné prohlášení účastníka závodu“, ve kterém
závodník potvrzuje, že je seznámen s pravidly BNL a potvrzuje zdravotní i
právní způsobilost (tj. věk 15 let, členství SHČMS).

Více informací je možné nalézt v těchto dokumentech:
„Pořádání hasičských sportovních soutěží organizačními jednotkami SHČMS v roce 2013“
http://www.dh.cz/dokumenty/souteze/pozarni_sport/hassouteze.pdf

Pojistná smlouva platná od 1.1.2013 (dodatky a formuláře):
http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2033:pojistna-smuraz&catid=151:pojistna-smlouva-uraz-2013&Itemid=4

Úprava pojistné smlouvy a s tím související výklad SHČMS je určitě velký krok
vpřed, protože by již nemělo docházet ke sporům, zda mají soutěže bez
přetlakového ventilu právo na pojištění svých závodníků. Došlo také k navýšení
pojistných limitů této pojistné smlouvy, nicméně jsou tyto limity v plnění
zejména při vážných úrazech nastaveny stále dosti nízko, v podstatě zajišťují
pouze nezbytné minimum.
Pravidla ligy jsou nyní upravena tak, že závodníci budou nejen v průběhu
pokusu pojištěni touto rámcovou smlouvou, ale nemusely by a pravděpodobně
ani nebudou vypláceny adekvátní částky, které by vám zajistily dostatečné
finanční odškodnění právě v případě těžších úrazů.
Rada BNL doporučuje, abyste nespoléhali pouze na novou smlouvu SHČMS a
v rámci soutěžních družstev si navíc raději uzavřeli soukromé úrazové pojištění,
které by vám zajistilo dostatečné krytí při úrazech, které se bohužel při
požárním sportu stávají.
Doufám, že ke zraněním bude v letošním ročníku docházet co nejméně a těším
se na hojnou účast na prvním závodě 8.6. ve Střezimíři.
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