ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

Číslo zápisu:
Datum schůze:
Čas:
Místo:

2
25. 5. 2014
17:00 – 19:30 hod.
Bystřice
Účastníci

Rada BNL

Lukáš Vítek, Milan Pádivý, Ondřej Ryba, Jan Trefil

Hosté

Katka Bubníková, Lenka Vacková, Věra Roubychová, Lenka Halašková,
Lenka Korgerová, Eliška Kubásková, Radek Novák, Petr Pechač, Pavel
Halaška, Jiří Černík

Zapsal: Lukáš Vítek
Ověřili: Milan Pádivý, Jan Trefil

Program schůze
1) Vzájemné představení účastníků schůze
2) Plán soutěží + obsazení postů rozhodčích
3) Diskuze k pravidlům BNL 2014
4) Oblečení pro rozhodčí
5) Materiály pro sponzory
6) Ostatní

ZÁPIS SCHŮZE
.

1) Zahájení schůze a představení účastníků
Lukáš Vítek přivítal účastníky této schůze, která byla pojata jako setkání rady BNL
s rozhodčími. Pro ročník 2014 se podařilo udržet stávající sbor rozhodčích a budou
zapojeni i noví rozhodčí.
Následovalo krátké představení účastníků schůze, nových i stávajících rozhodčích i
členů rady.

2) Plán soutěží
Pro rok 2014 v plánu 11 soutěží – bylo nutno posílit stávající sbor, zejména na
zvládnutí dvojkola 7.6. Bukovany + Jankov a 23.8. Zdislavice + Křivsoudov
Personálně bylo obsazeno první dvojkolo. Plán na obsazení ostatních kol vypracuje
L.Vítek a rozešle rozhodčím spolu se vzájemnými kontakty. Je nutno předcházet
situacím, kdy se rozhodčí nemůže dostavit na soutěž, ale nedá to včas vědět.
Rozhodčí se budou vzájemně kontaktovat, aby se zastoupili v případě nemoci, apod.

3) Diskuze k pravidlům BNL 2014
Byly zmíněny již dříve schválené změny v pravidlech pro ročník 2014, zejména
způsob kontroly a přejímka materiálu. Dále probíhala debata o krizových okamžicích
na soutěžích v průběhu minulého ročníku a také o možnostech, jak těmto problémům
předcházet. Např. v případě podaného protestu dbát to, aby byl předmět protestu a
konečný verdikt ohlášen informativně (např. moderátorem) všem družstvům, tak aby
nedošlo ke zkreslení informací.
Byl probrán odložený návrh z poslední schůze rady, kde byly řešeny možnosti
k urychlení soutěží. Konkrétně umožnění přípravy hadic na základně ihned po
dokončení útoku předchozího družstva, tzn. ještě v době kdy je na základně stroj
předchozího družstva. Měření času 3 min bude započato až v okamžiku postavení
vlastního stroje na základnu.
Předběžně bylo dohodnuto, že bude tento způsob přípravy otestován již na prvním
kole ligy, rada BNL poté vyhodnotí, zda byla tato změna přínosem a přispěla
k lepšímu průběhu soutěže.

4) Oblečení pro rozhodčí
E.Kubásková představila možnosti pro zakoupení hasičských pracovních stejnokrojů
pro rozhodčí, na což bude v tomto roce určen speciální fond, kam budou přispívat
všichni pořadatelé soutěží.
Bylo dohodnuto zakoupit pro rozhodčí vybraný jednotný oděv.
Dále by bylo vhodné zakoupit pláštěnky, budeme dále diskutovat cenu. Případný
další materiál bude zakoupen v průběhu ligy, podle potřeb.

5) Materiály pro sponzory
Milan Pádivý představil propagační text materiálů určených budoucím sponzorům.
Text bude dále dopracován a bude využit při komunikaci se sponzorem.

6) Ostatní
Milan Pádivý představil možné směry, kterými by se mohla liga ubírat v tomto roce,
zejména v oblasti činnosti na poli společensky prospěšných aktivit, které by pomohly
dobré věci a zároveň by pomohly zviditelnit ligu i v médiích.

Závěr
Přítomní členové schůze zhodnotili prohru 0:3 se Švédskem a konečné čtvrté místo
českého hokejového týmu na světovém šampionátu. Rozešli se plni odhodlání a
optimismu a budou se těšit na všechny závodníky za necelé 2 týdny na prvním
závodě BNL 2014  .

