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1.

Úvod

Benešovská hasičská liga (BNL) přechází v sezoně 2019 k novému rezervačnímu
systému. Nejzásadnějším rozdílem oproti systému, který jsme používali doposud, je
způsob, jakým bude jednotlivým týmům umožňována rezervace. V tomto dokumentu
bychom Vám rádi podrobně popsali celý systém, ale zejména novinky, které tento
systém přináší, a jejich případné zdůvodnění.

2.

Začátek rezervace

Jak bylo řečeno, tím největším rozdílem oproti původní rezervaci, je způsob, jakým
bude týmům umožněna rezervace. Jednotlivé týmy totiž budou do rezervace
vpouštěny „ve vlnách“.
Začátek rezervace je stanoven vždy na neděli 2 týdny před danou soutěží.
V tomto ohledu se vůbec nic nemění. Dokonce pokud se rozhodnete žádným
způsobem nevyužívat nově zavedenou možnost „přednostní rezervace“, je zde
jednoduché řešení – v danou neděli po 20. hodině, nebo kdykoliv později,
zarezervujte svůj tým. Pokud máte na přednostní rezervaci právo a chcete ho využít,
čtěte dále.
2.1 Rezervace pořadatele
Každý pořadatel má právo vyhradit si na své vlastní soutěži celkem 5 startovních pozic
(bez ohledu na kategorii) ještě před samotným začátkem rezervace. Na tyto pozice
může pořadatel zapsat družstva dle vlastního výběru, nejpozději však do začátku
„první vlny“ rezervace.
Nejedná se o žádnou změnu oproti dosavadnímu pravidlu. Jde o jakousi divokou
kartu, pomocí které může pořadatel rezervovat jak svá vlastní družstva, tak cizí
družstva dle vlastního uvážení.
2.2

První vlna
Veřejná rezervace začíná vždy v neděli 2 týdny před soutěží. První týmy budou do
rezervace na soutěž „vpuštěny“ v 18 hodin tohoto dne. V kategorii mužů se jedná
o 5 nejlepších týmů dle aktuálního průběžného pořadí celkového hodnocení BNL.
V kategorii žen jsou v první vlně vpuštěny do rezervace 3 nejlepší týmy.
V případě, že do dne začátku rezervace neproběhla v rámci aktuálního
ročníku BNL žádná soutěž, bude uvažováno konečné hodnocení ročníku předchozího.
Zároveň pokud v den začátku rezervace probíhá soutěž BNL, nebude k této soutěži
přihlíženo při rezervaci. Pokud tým získá body v kategorii PS 12, je na tyto body
nahlíženo jako na stejně hodnotné, jako kdyby byly získány v rámci hlavní kategorie.
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Během první vlny může být pro každý tým zadána maximálně jedna rezervace. To
z toho důvodu, aby nebylo možné prostřednictvím daného týmu „zabrat“ více než
jednu pozici.
2.3 Druhá vlna
O hodinu později, tedy v 19 hodin, bude rezervace umístěna další skupině týmů
stejně, jako v případě první vlny. Celkem se tedy může rezervovat 10, resp.
6 nejlepších týmů.
Také během druhé vlny je možno pro každý tým zadat pouze jednu rezervaci.
2.4 Volná rezervace
Od 20 hodin bude rezervace umožněna všem týmům, bez ohledu na dosavadní
výsledky. Rezervace tedy v této fázi funguje stejně, jako dosavadní rezervační systém.
Také je možné zadat více rezervací pro jeden tým. Tuto možnost ale prosím, pokud
možno, nevyužívejte. Jedná se pouze o snahu zachovat maximální možnou podobnost
s původním rezervačním systémem. Pokud chcete zarezervovat tým, který není
zapsaný v databázi, využijte raději možnost „Přidat nový tým“.
2.5 Proč takové řešení?
Ve světě sportu je zcela běžnou záležitostí, že při sestavení startovního pořadí se
přihlíží ke sportovním výsledkům sportovce nebo týmu.
Nejjednoduššími způsoby je sestavení startovní listiny podle pořadí, v jakém se
týmy přihlásí. Celé pořadí může být určeno také losováním. Oba tyto způsoby jsou
v případě BNL nevhodné z prostého důvodu – můžeme si zde vzájemně vypůjčovat
závodníky a někdy se nám společně podaří vytvořit doslova „pekelný“ řetězec
zápůjček, kdy na sobě závisí 5 a více týmů. Při výběru startovní pozice týmy obvykle
přihlíží právě k těmto zápůjčkám.
Často se v jiných sportech sestavuje startovní listina způsobem od nejlepšího
k nejhoršímu 1 nebo naopak. Tento způsob je pro naší ligu nevhodný z již výše
uvedených důvodů.
BNL používala (stejně jako většina dalších lig v požárním útoku) způsob rezervace
na konkrétní startovní pozice způsobem „kdo dřív přijde“. První výhodou je možnost
vybrat si pozici dle preferencí (každému týmu může vyhovovat jiná část startovního
pole). Druhou výhodou je možnost koordinace na základě zamýšlených vypůjčování
závodníků. V praxi však byl tento neorganizovaný způsob rezervace poměrně
„divoký“. Bylo třeba určité dávky štěstí, aby se týmu podařilo rezervovat na
vytouženou startovní pozici, nezřídka se také stávalo, že ačkoliv byla snaha tým

1

Jako příklad systému od nejlepšího k nejhoršímu lze uvést třeba Formuli 1, kde je tzv. „pole
position“ jednoznačně nejvýhodnější startovní pozicí. Naopak v některých sportech (např. sjezdové
lyžování) se startuje od nejhoršího závodníka. Ti nejlepší tak předem znají výsledek svých soupeřů.
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zarezervovat hned na začátek soutěže, podařilo se tým zarezervovat až do poloviny
startovní listiny.
Proto jsme přistoupili ke snaze vnést do rezervace alespoň nějaká pravidla.
Nejlépe hodnocená družstva tak mají možnost zarezervovat se na žádanou pozici
přednostně.2

3.

Oprávnění uživatelů

V rámci nového systému je zavedeno několik úrovní uživatelů, které se liší různými
možnostmi přístupu k jednotlivým funkcím a možnostem.
•
•

•

•

•

Nepřihlášený uživatel – bez přihlášení smí uživatel pouze prohlížet dostupná
data, nemůže cokoliv měnit.
Přihlášený uživatel – po přihlášení je každému uživateli automaticky
umožněno rezervovat libovolný tým, pokud je tento tým v daný okamžik
možné rezervovat. Muže také přesouvat a rušit své vlastní rezervace.
Člen týmu – pokud je uživateli přidělen status „Člen týmu“, získá tento uživatel
oprávnění měnit nejen své vlastní rezervace, ale také všechny rezervace týkající
se týmu, jehož je členem.
Správce týmu – takový uživatel má stejná práva, jako člen týmu, navíc ale
může přidělovat a odebírat status člena týmu nebo správce týmu ostatním
uživatelům. Tento status je uživateli přidělen automaticky po přidání nového
týmu.
Administrátor – tento uživatel má prakticky neomezené možnosti. Účet
s tímto oprávněním by měl být využíván pouze pověřenou osobou ligy, a to
v případech, kdy je využití tohoto účtu třeba (např. zadání rezervací na žádost
pořadatele).

Oprávněné uživatele pro daný tým je možné spravovat na stránce s profilem týmu.

4.

Závěr

Cílem nového rezervačního systému je zavést alespoň jednoduchá pravidla do
průběhu rezervace a zároveň vyhovět potřebám ligy. Pro tuto chvíli se jedná o
nejlepší možné řešení, jaké jsme v tuto chvíli schopni nabídnout. Nelze vyloučit, že se
systém bude v dalších sezonách vyvíjet a vylepšovat. Určitě budeme rádi, pokud sami
přispějete svými nápady.

2

Podobný způsob sestavení startovní listiny se používá například v některých disciplínách
biatlonu, kde je startovní pole rozděleno do čtyř stejně velkých částí, v rámci kterých jsou závodníci
rozlosování. Závodníci si „ve vlnách“ určují, kterou část startovního pole preferují. Závodníci s lepšími
výsledky tak mají větší možnost k taktizování.
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