Zápis z jednání rady BNL konané dne 31.1.2016 ve Vlašimi
•

•

•

Účast
o Přítomni
Jan Trefil, Eliška Kubásková, Lucie Plevková, Roman Chomický,
Miroslav Míka, Martin Zvára, Pavel Hrubý, Pavel Kahoun, Jiří Balek?
o Omluveni
Antonín Hlinský
Rozdělení zodpovědností
o Komunikace se sponzory (náplní je zajištění komunikace s hlavním
sponzorem+vyhledávání nových sponzorů)
Eliška Kubásková
Pavel Hrubý
o Zápisy (náplní je udělat vždy ze setkání zápis)
Lucie Plevková
Martin Zvára
o Rozhodčí (náplní je domluvit na každou soutěž rozhodčí na jednotlivé posty)
Miroslav Míka
o Finance (náplní je spravovat finance ligy)
Antonín Hlinský
o Marketing – náplní je propagace ligy na internetu, FCB, médiích
Roman Chomický
Jiří Balek
Pavel Kahoun
Jednání
o Úprava pravidel
Vyjasnění postupu při podání protestu
• bude specifikováno v pravidlech BNL
Zrušení funkce „Hlavní rozhodčí“
• Bude specifikováno v pravidlech BNL
Každé pořádající družstvo zajistí na svou soutěž tři vysílačky
Osa terčů
• Na sportovištích, kde je komplikované osu dodržet, bude
tolerováno nedodržení tohoto parametru
Značky na dráze umístěné pořadatelem nesmí ohrožovat ani omezovat
soutěžní pokus
Každé soutěžní družstvo má za povinnost odklidit vlastní značky na
dráze. Tyto značky musí splňovat prvky bezpečnosti
• Bude specifikováno v pravidlech BNL
o Obecně

Je i nadále povinností pořadatele uspořádat vyhlášení soutěže do 30
minut od skončení posledního soutěžního pokusu
BN Liga chce blíže spolupracovat s OSH
Při podávání hlášení při nástupu civilně (sportovně) oblečený
nesalutuje
Hlasatel představuje rozhodčí
Na jednotlivá kola BNL bude zvát rádio Blaník a rádio Kiss JČ
Hlavní sponzor ligy pivovar Kozel
• je spokojený s prezentací BNL a chce být i nadále hlavním
sponzorem
• Řeší změnu ve vlastním dodavateli BENECENTRUM
• Přidělí BNL dvě festivalová chlazení piva
• Vytvoří větší formát dárkových šeků
• Dá k dispozici 5 setů (stůl+lavičky) a 2 altány
Videa
• Ze soutěží dodá vždy daný pořadatel
• Bude osloven Lukáš Košata jako hlavní střihač soutěže (sestřihy
na vyhlášení)
Každý člen rady bude po každé soutěži psát hodnocení právě proběhlé
soutěže
Kontrola připravenosti hřiště den před soutěží je dle pravidel i nadále
možná
Rozhodčí mají na každé soutěži od pořadatele přidělenou
zodpovědnou osobu, která pro ně zajišťuje dostatečné a včasné
občerstvení
Každý pořadatel zajišťuje „technického“ pracovníka, který je k dispozici
v případě jakýchkoliv technických komplikací (kleště, kladivo, . . .)
Jankovští upraví základnu tak, aby nehrozilo vniknutí nohy pod
základnu
Čas přípravy se měří stejně jako v loňské sezóně, tedy od usazení
mašiny na platě
Oblečení pro rozhodčí
• Budou pořízeny reflexní vesty s potiskem BNL v počtu 10 kusů
Včasná omluva nepřítomnosti člena rady v případě všech společných
setkání je nutností
Právo pořadatele na obsazení prvních pěti míst na startovní listině
ještě před spuštěním registrace trvá
Řešení možnosti dotací pro BNL
Termín následující rady se určuje vždy na té aktuální
Časomíra

•

Nutno upozornit na kolizi termínů kde je závazně přihlášena,
konkrétně Nalžovice x Extraliga
Možnost zrušení soutěže ve Zdislavicích
• Kolize termínů BNL a ZZN
•

Úkoly
o Roman Chomický
Domluví prezentaci v Jiskře
• Článek shrnující uplynulou soutěž
Čištění a údržba festivalového chlazení + jeho odvoz ze soutěže
o Martin Zvára
Domluví Lukáše Košatu na stříhání videí
o Jan Trefil
Zařídí vesty pro rozhodčí a jejich potisk
o Pavel Kahoun
Domluví s Martinem Maršíkem možnosti změny spravování webu BNL
o Lucie Plevková
Zjistí od Marie Škvorové, jaké má BNL možnosti dotací
o Miroslav Míka
Informovat o výsledku jednání se ZZN
o Antonín Hlinský
Vyřešení kolize termínů časomíry
o Všichni členové
Promyslet, zda má smysl investovat do předmětů s logy BNL

