ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

Číslo zápisu:
Datum schůze:
Čas:
Místo:

1
20. 1. 2013
17:00 – 21:00 hod.
Načeradec
Účastníci

Rada BNL

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

Hosté

Celkem 26 zástupců sborů z: SDH Chářovice, SDH Malovice, SDH
Daměnice, SDH Dalovy, SDH Jankov, SDH Přibyšice, SDH Bystřice, SDH
Všechlapy, SDH Zdislavice, SDH Načeradec, SDH Střezimíř
Ostaní: L.Korgerová, E.Kubásková, J.Král, Z.Šanda, J.Černík

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

Program schůze
1) Zhodnocení ročníku 2012
2) Prezentace přihlášených pořadatelů
3) Zvolení pořadatelů BNL 2013 + termíny soutěží
4) Zvolení termínu slavnostního vyhlášení BNL 2013
5) Rozhodčí
6) Návrhy na změny v pravidlech
7) Pojištění
8) Ostatní

ZÁPIS SCHŮZE
1) Zhodnocení ročníku 2012
Lukáš Vítek přivítal přítomné členy rady, zástupce sborů a hosty. Dále byl stručně
zhodnocen uplynulý ročník v bodech:
•
•
•
•

•

•

•

•

8 soutěţních kol
– 7x sklopné terče (1x2B), 1x nástřikové terče
Celková účast 61 druţstev muţů a ţen
– Hodnoceno 21 muţských, 12 ţenských druţstev
Průměrná účast 33 druţstev/závod
Zvýšení konkurence a kvality ligy
– Muţi: 34 časů
< 18,99s
– Ţeny: 17 časů
< 19,99s
Zrychlení průběhu soutěţí (částečně)
– Pevná 3 min příprava
– Tolerance přípravy stroje
Zavedené novinky
– Rezervace startovních míst přes web
– Divoká karta v rozstřelu
– All stars
– Slavnostní vyhlášení
Média
– Nový web www.bnliga.cz (M.Maršík, M.Jirovský)
• Články ze soutěţí (pořadatelé)
• Foto (pořadatelé, L.Halašková)
– Facebook (M.Maršík, M.Jirovský)
– Portály: firesport.cz, cps.pozary.cz (M.Pádivý, M.Suchánková)
– Mediální podpora rádia Blaník (L.Vítek)
• Pozvánky na soutěţe, výsledky
Nevydařená jednání
– Sponzoři : x-flame.cz, ostatní…
– Pohár mistrů Vacenovice: (x min. 3 okresy)
– THL: společná soutěţ (x vhodné místo, termín)
– Soutěţ v pivovaru Ferdinand (x organizace)
– Hasici150.tv: online přenos (x nedostatek kandidátů)

•

Výsledek AllStars - konečné pořadí soutěţí, tak jak byly ohodnoceny hlasy při
All-Stars hlasování
1) Jankov
2) Daměnice
3) Chářovice
4) Všechlapy
5) Jiřetice
6) Načeradec
7) Zdislavice
8) Bystřice

2) Prezentace přihlášených pořadatelů
Zástupci pořadatelů, kteří byli součástí BNL 2012 předvedli prezentace svých
soutěţí (powerpoint, ústně). Součástí prezentací bylo celkové shrnutí a průběh
soutěţí, diskuze nad nedostatky a moţnost zlepšení, představení změn, které budou
provedeny v případě, ţe bude soutěţ opět přidělena.
Zástupci SDH Malovice,SDH Dalovy, SDH Střezimíř předvedli prezentace svých
soutěţí.
Ani jeden z nových kandidátů nemá v současné době hotový pevný povrch pod
základnou. SDH Malovice a SDH Střezimíř provedou úpravy na jaře. V případě
přidělení bude vše dle poţadavků rady. SDH Dalovy nemohou pevný povrch zajistit.
Následovala porady rady nad prezentacemi kandidátů.
3) Zvolení pořadatelů BNL 2013 + termíny soutěží
Byly odsouhlaseny tyto termíny a pořadatelé soutěţí BNL 2013:
 Střezimíř 8.6.
 Jankov 22.6. noční
 Daměnice 6.7. 2B
 Chářovice 13.7.
 Malovice 3.8.
 Načeradec 10.8.
 Zdislavice 24.8. nástřikové terče
 Bystřice 7.9.
 Všechlapy 21.9.

Soutěţ ve Zdislavicích bude na nástřikové terče, ostatní soutěţe sklopné terče.
Byl dohodnut jednotný začátek u 7 soutěţí: nástup ve 12.30h. Noční soutěţ Jankov
(cca od 20h), začátek ve Všechlapech bude upřesněn během roku.
4-5.května provede rada BNL kontrolu připravenosti dráhy SDH Střezimíř.

4) Zvolení termínu slavnostního vyhlášení BNL 2013
Ţádná oficiální přihláška o pořadatelství závěrečného vyhlášení nebyla přijata.
Slavnostní vyhlášení 2012 bylo hodnoceno pozitivně a rada chce tento způsob
zakončení sezony zachovat. Bylo předběţně dohodnuto, ţe se slavnostní vyhlášení
uskuteční opět v sále v Načeradci, termín bude upřesněn během roku.

5) Rozhodčí
Byli diskutováni rozhodčí na novou sezonu. Přání rady je získat další rozhodčí na
všechny posty. Rada tímto oslovuje všechny sbory, zda mají ve svých řadách
ochotné členy, kteří by chtěli vypomoci i na menším počtu závodů. Nutno prostřídat
stávající rozhodčí, zaskočit v případě nemoci, apod. Kontaktujte prosím radu BNL,
případně oslovte vhodné kandidáty. Není nutné, aby měli kandidáti rozhodcovské
zkoušky, vše bude vysvětleno.

6) Návrhy na změny v pravidlech
Do pravidel budou doplněny body odsouhlasené 7.10.2012.
Nové návrhy:
bod 6.13. „Dotáčení koše v kádi je zakázané“ - odstranit z pravidel
->budeme se řídit novým výkladem pravidel SHČMS
Bod. 8.2. Doplnit: Terče musí mít překlápěcí mechanismus a k sraţení terče nesmí
dojít menší silou, neţ jaká je nastavena na kalibru pro terče. Kaţdý pořadatel má
moţnost si kdykoliv vypůjčit kalibr od rady ligy a ověřit si svoje terče před soutěţí. V
případě, ţe na soutěţí bude provedena kontrola terčů radou ligy a ty nevyhoví,
rozhodne rady ligy na místě hlasováním, zda bude soutěţ započítána.

Překlápěcí mechanismus terče:

Kalibrace terčů (tester tuhosti bude k dispozici v březnu 2013):

7) Pojištění
Dle smlouvy HVP a SHČMS z 6.12.2012:
 Pojištění se nevztahuje na úrazy, ke kterým došlo při činnostech, které nebyly
zařazeny do plánu práce SDH SHČMS a dalších organizačních jednotek SH
ČMS, byly prováděny bez souhlasu statutárních orgánů organizačních
jednotek SH ČMS a dozoru nebo povolení odpovědného pracovníka
 Pojištění se dále nevztahuje na úrazy, ke kterým dojde v poţárního sportu v
disciplíně poţární útok stane-li se pojistná událost prokazatelně vlivem

nepouţití přetlakového ventilu, upraveného stroje a pouţití jiných technických
prostředků neţ dovolují předpisy SH ČMS.
Závodníci tedy nebudou při vlastním pokusu pojištěni. Pojištění odpovědnosti
pořadatele vůči třetím stranám se vztahuje pouze na diváky soutěţe.
Rada navrhuje situaci dále prověřit a konzultovat právní výklad. Hledá se řešení pro
pojištění závodníků.
7) Ostatní
Byly diskutovány změny v hlasování All-stars (nominace konkrétních jmen, uzavřít
hlasování jiţ na předposlední soutěţi, atd…).

