ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

Číslo zápisu:
Datum schůze:
Čas:
Místo:

1
12. 1. 2014
17:00 – 21:00 hod.
Načeradec
Účastníci

Rada BNL

Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Ondřej Ryba, Jan Trefil

Hosté

Zástupci pořadatelů, rozhodčí a ostatní hosté. Celkový počet 18 lidí.

Zapsal: Lukáš Vítek
Ověřili: Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Ondřej Ryba, Jan Trefil

Program schůze
1) Shrnutí ročníku BNL 2013
2) Volba pořadatelů soutěží BNL 2014
3) Volba pořadatele vyhlášení BNL 2014
4) Návrh na změny v pravidlech
5) Ostatní náměty a diskuze

ZÁPIS SCHŮZE
Lukáš Vítek přivítal členy rady, zástupce pořadatelů, rozhodčí a další hosty.
Následně bylo přistoupeno k jednotlivým bodům programu.

1) Shrnutí ročníku BNL 2013
Krátce byl shrnut průběh ročníku 2013 (počet soutěží, počet zúčastněných družstev).
Byli připomenuti sponzoři ligy a výhled na jejich setrvání. Je nutno získávat další
sponzory.
Rada BNL ukládá:
 připravit materiály pro sponzory ligy (texty, fotodokumentace)
zajistí M.Pádivý, J.Trefil – termín 31.1.
Materiály budou dostupné radě a případným dalším zájemcům, budou sloužit
k oslovení nových sponzorů.
Byly připomenuty změny v pojištění soutěžících. Smlouva č. 0011-304-083. I pro rok
2014 platí nutnost zařadit soutěže ligy do plánu práce každého pořadatele, ale i
každého zúčastněného družstva.
Byly zveřejněny výsledky dotazníku ze Všechlap (hlasovalo 35 družstev):
 Kolik chcete soutěží v roce 2014?
-> 10,1 (průměr)
 Jaký čas začátku vám nejvíce vyhovuje? -> 11.30h (průměr)
 Chcete zavést tzv. dvojkola?
-> ANO (23x) - NE (12x)
 Chcete zrušit závěrečné rozstřely?
-> ANO (7x) - NE (28x)
Byly zveřejněny výsledky All-stars hlasování o nejlepší soutěž BNL 2013:
1. Chářovice
2. Zdislavice
3. Malovice
4. Střezimíř
5. Daměnice
6.
7.
8.
9.

Jankov
Bystřice
Všechlapy
Načeradec

Následně byla diskutována vypovídací schopnost a objektivita této ankety.

Usnesení: Rada BNL zváží úpravu systému hlasování, např. stupnicí 1-10, aby bylo
možné jednotlivé soutěže lépe porovnat.

2) Volba pořadatelů soutěží BNL 2014
Na ročník 2014 bylo řádně přihlášeno 11 pořadatelů:
SDH Bukovany
SDH Bystřice
SDH Daměnice
SDH Chářovice
SDH Jankov
SDH Křivsoudov
SDH Malovice
SDH Načeradec
SDH Střezimíř
SDH Všechlapy
SDH Zdislavice
Byly upřesněny termíny postupových soutěží. Okresní soutěž Vlašim (31.5.-1.6.),
krajská soutěž (14.6-15.6.) mistrovství republiky (28.6.-29.6.).
Prezentace stávajících žadatelů:
Pořadatelé soutěží roku 2013 provedli své prezentace v pořadí, které kopírovalo
pořadí soutěží loňského ročníku. Soutěže byly řádně odprezentovány, členové rady
připomínkovali u všech soutěží průběh a bylo doporučeno odstranit nalezené
nedostatky.
Prezentace nových žadatelů:
Zástupci SDH Bukovany a SDH Křivsoudov provedli své prezentace. Byly kompletně
představeny tyto soutěže (organizace, dráha a zázemí). Členové rady připomínkovali
případné nejasnosti.

Každý člen rady následně vyjádřil své preference ohledně počtu soutěží. Bylo
dohodnuto, že bude preferováno 11 soutěží, obsazení termínů nejlépe mimo

postupová kola, budou-li se pořadatelé ochotni dohodnout (např. na pořádání
dvojkola sobota+neděle, sobota+sobota noční). Dále následovala porada členů rady.
Rada BNL představila návrh plánu soutěží – v rámci dohadovacího řízení byly přijaty
připomínky pořadatelů a návrh nebyl přijat.
Rada BNL představila 2. návrh plánu soutěží - v rámci dohadovacího řízení byly
přijaty připomínky pořadatelů a návrh nebyl přijat.
Rada BNL představila 3. návrh plánu soutěží – návrh bez připomínek.
Usnesení: Rada BNL hlasuje o návrhu plánu soutěží. Hlasovali „PRO“ 5 hlasů,
„PROTI“ 0 hlasů. Termíny BNL 2014 byly schváleny:
7.6. Bukovany (denní) + Jankov (noční)
28.6. Střezimíř
5.7. Daměnice (2B)
12.7. Chářovice
2.8. Malovice
9.8. Načeradec
23.8. Zdislavice (denní) + Křivsoudov (noční)
6.9. Bystřice
13.9. Všechlapy
Byly schváleny tyto časy nástupů soutěží:
Bukovany, Zdislavice, Všechlapy – 11.00h
Jankov, Křivsoudov – 20.00h
Střezimíř, Daměnice, Chářovice, Malovice, Načeradec, Bystřice – 12.30h

3) Volba pořadatele vyhlášení BNL 2014
Na ročník 2014 byli řádně přihlášeni 2 pořadatelé:
SDH Načeradec
SDH Zdislavice
Náhradníci:
SDH Petroupim

Rada BNL preferuje, aby se pořadatelé vyhlášení střídali nejlépe po celém okrese, a
proto byl upřednostněn řádně přihlášený pořadatel SDH Zdislavice. Bylo představeno
zázemí a sál ve Zdislavicích, splňuje požadavky rady.
Po upřesnění podmínek rady (zejména finanční) na pořadatele vyhlášení požádal
zástupce SDH Zdislavice o lhůtu pro závazné potvrzení zájmu. Žádost přijata.
Usnesení: Pořadatel vyhlášení (včetně termínu) bude dojednán v průběhu jara. SDH
Zdislavice potvrdí zájem, případně bude osloven jeden z pořadatelů SDH Načeradec,
SDH Petroupim.

4) Návrh na změny v pravidlech
Byly zveřejněny výsledky dotazníku ze Všechlap (část připomínky a ostatní návrhy):
Připomínky k průběhu soutěží:
urychlit průběh, dodržet začátky soutěží, zkrátit přestávky, stanovit přesně časy
přestávek, umožnit přípravu hadic na platě před umístěním stroje, ztížit terče,
zviditelnit značky na dráze, zpřísnit startování, zpřísnit kontrolu na přípravném platě,
zametat vodu kolem základen
Obecné návrhy:
začít ligu v květnu, udělat soutěž v Benešově, označit lépe půjčené závodníky
zejména ze stejného družstva, dodržet rezervace na internetu (žádné posouvání),
lepší kontrola přihlášek, upravit divokou kartu (zrušit, změnit a další…), snížit počet
družstev v rozstřelu, nedávat body SDH z ostatních okresů, stanovit přibližnou
finanční hodnotu cen
Byly navrženy tyto změny:
a) Návrh:
Umožnit přípravu hadic na základně ihned po dokončení útoku předchozího
družstva, tzn. ještě v době kdy je na základně stroj předchozího družstva. Čas
přípravy (3 min) měřit až v okamžiku umístění vlastního stroje na základnu.
Vysvětlení: Styl vyzkoušen na noční soutěži v Telči, umožní rychlejší přípravu
základny, průběh soutěže se urychlí.
Následovala diskuze, byly přijaty veškeré připomínky k (ne)výhodnosti tohoto
způsobu.

Usnesení: Návrh byl odložen, hlasování proběhne na příští schůzi rady před
začátkem sezony, kde bude znovu vysvětlen rozhodčím a bude o návrhu
hlasováno.

b) Návrh:
Do závěrečných rozstřelů budou postupovat 4 družstva z obou kategorií
Klíč k určení účastníků rozstřelu v obou kategoriích: 3 + 1
=> 3 nejlepší družstva základního kola
=> + 1 družstvo z ostatních dokončených pokusů v dané kategorii, bude
vybráno to družstvo, které bude mít nejrychlejší dosažený sestřik
jednoho z proudů
Usnesení: Návrh byl přijat, bude doplněn do pravidel.
c) Návrh:
Do podmínek pro pořadatele přidat povinnost
Pořadatel zajistí vyznačení značek na dráze (ideálně cca 20cm hadice přibitá
v zemi). Kategorie muži – vždy po 18m, kategorie ženy vždy po 17,5m.
Usnesení: Návrh byl přijat, bude doplněn do pravidel.
d) Návrh:
Do podmínek pro pořadatele přidat povinnost:
Ocenit věcnými cenami i rozhodčí dané soutěže.
Usnesení: Návrh byl přijat, bude doplněn do pravidel.
e) Návrh:
Do práv a povinností Rady BNL přidat:
Rada BNL má právo v daném ročníku v případě prokázaného závažného
provinění proti pravidlům (a to i zpětně) udělit trestné body proviněnému
družstvu.
Usnesení: Návrh byl přijat, bude doplněn do pravidel.

f) Návrh:
Upřesnit v pravidlech způsob kontroly materiálu.
Po diskuzi k tématu bylo dojednáno upřesnění: Kontrola materiálu probíhá na
přípravném platě, po kontrole rozhodčím je materiál uzavřen, nebude probíhat
(během ani po útoku) další kontrola, až na namátkovou kontrolu délky hadice
po dokončení pokusu.
Usnesení: Návrh byl přijat, bude doplněn do pravidel.

5) Ostatní náměty a diskuze
a) Byla zmíněna vhodnost založení občanského sdružení Benešovské hasičské
ligy, zejména kvůli evidenci financí. Existence sdružení pomůže při
vyjednávání se sponzory, případně umožní získat dotace na sportovní činnost.
Rada BNL ukládá:
 zjistit více informací o povinnostech a právech spojených se založením
občanského sdružení (nutnost daňového přiznání, atd…)
zajistí A.Hlinský
Po upřesnění informací bude případně sdružení založeno v průběhu roku.
b) Byl projednán návrh na příspěvek ligy na oblečení pro rozhodčí. Bude
vytvořen fond, každý pořadatel se zapojí jednorázovým příspěvkem 1000 Kč.
Fond bude použit na úhradu oblečení, případně dalších doplňků pro potřeby
ligy. Případný přebytek bude použit na ceny pro závěrečné vyhlášení.
Usnesení: Všichni pořadatelé souhlasí s příspěvkem, návrh byl přijat.
c) Byl projednán návrh A.Hlinského, který nabídl sponzorství ligy. Požaduje
sjednotit dodavatele masa a uzenin na soutěžích BNL. Podmínkou je, aby
všichni pořadatelé odebírali zboží firmy A.Hlinský. Jako sponzor poté nabízí
věcné ceny na každé kolo BNL a věcné ceny do závěrečného vyhlášení.
Proběhlo hlasování pořadatelů o ochotě odebírat zboží od firmy A.Hlinský:

PRO - 7 hlasů, PROTI - 3 hlasy, ZDRŽEL se - 1 hlas.
Usnesení: Všichni pořadatelé nehlasovali PRO návrh, návrh nebyl přijat.

Závěr
Lukáš Vítek poděkoval všem přítomným za účast na jednání. Příští schůze rady bude
naplánována společně s rozhodčími, kde bude projednáno obsazení rozhodčích a
detaily schválených změn v pravidlech.

