Zápis ze schůze rady BNL
Ve Vlašimi dne 11. 2. 2018
Přítomni: Eliška Kubásková, Lukáš Vítek, Michal Karas, Jan Trefil, Antonín Hlinský, Lukáš
Košata, Miroslav Kratochvíl, Kateřina Škvorová, Jiří Švec
Nepřítomni: Lucie Vomáčková
Zapsala: Kateřina Škvorová
Ověřil: Lukáš Vítek

Program:
1)
2)
3)
4)

Návrh na změny v pravidlech
Změna termínů soutěže SDH Jankov, SDH Drahňovice
Liga PS 12 bez úprav
Dotace

1. Návrh na změny v pravidlech
Byly diskutovány a odsouhlaseny změny v pravidlech pro rok 2018, tyto změny budou
doplněny a zvýrazněny v nové verzi, která bude k dispozici na webu.

Byl zrušen bod 7.11.: Družstvo má možnost umístit na dráhu své značky za podmínky, že
značky ihned po ukončení svého pokusu odklidí.
Byl zrušen bod 7.12.: Umístěné značky družstva musí být z měkkého materiálu, aby nehrozilo
jakékoli poranění.
Byl doplněn bod 13.22: Pořadatel zajistí umístění značek na dráze, rozmístění pro 3B – vždy
po 18m, rozmístění pro 2B vždy po 17,5m. Značky budou pevně spojené se zemí a
nepřenosné, v úrovni terénu – cca 30 cm kus hadice v reflexním provedení (oranžová nebo
žlutá s hřebíkem), vyznačené značky sprejem, kužely apod. se nepřipouštějí. Na dráze se
nepřipouštějí žádné jiné značky jednotlivých soutěžících.
Byl upraven bod 10.1
BODOVÉ HODNOCENÍ: muži, ženy (každá kategorie zvlášť)
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Byl upraven bod 10.4.: Nástupu jsou povinni účastnit se minimálně 4 členové družstva
v jednotném oblečení. Při nedodržení bude družstvo penalizováno odebráním 5 bodů
z hodnocení BNL.
Byl upraven bod 8.1.: Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, která bude
pro všechna kola jednotná.
Pozn: Na webu ligy bude zveřejněna veřejná výzva pro zájemce o zajištění časomíry pro
všechna kola BNL. Kritéria budou vycházet z parametrů určených v pravidlech BNL, rada
doplní výzvu o další požadavky na časomíru včetně závazné ceny. Uzávěrka podání nabídek
bude 15.3. včetně. Na příští schůzi rada rozhodne o tom, kdo bude zajišťovat časomíru.
Byl upraven bod 12.17.: Rada BNL je povinna prozkoumat případný protest proti rozhodnutí
rozhodčího v nadpoloviční většině členů rady. K posouzení protestu může být využit i
videozáznam.
Do příští schůze proběhne revize pravidel ohledně pravopisu a formulací.

2. Změna termínů soutěže SDH Jankov, SDH Drahňovice
Zástupci SDH Jankov a SDH Drahňovice požádali o změnu termínu svých soutěží BNL. SDH
Jankov z důvodu souběžně konané akce fontány v Ratměřicích a personálního zajištěním
soutěže, SDH Drahňovice z důvodu personálního zajištění soutěže v původních termínech.
Bylo odsouhlaseno, že noční soutěž v Jankově bude přesunuta z 25. 8. na 1. 9. Soutěž
v Drahňovicích bude přesunuta z 16. 6. na 30. 6. a soutěž v Louňovicích bude přesunuta na
neděli 1.7.

3. Liga PS 12 bez úprav
V ročníku 2018 bude vyhodnocována souběžně i liga „PS 12 – bez úprav“, ve které budou
moci závodit v oddělených kategoriích muži i ženy s neupravenou PS-12 a hadicemi B-75 a C52, ostatní parametry budou shodné s pravidly ligy. V rámci kategorie budou oceněna
nejlepší družstva v každém závodě. Za umístění budou přidělovány body. V rámci
závěrečného vyhodnocení ligy bude vyhodnocen celkový vítěz ligy „PS 12 – bez úprav“ pro
muže a ženy, stejně jako v elitní kategorii. Do celkového hodnocení této kategorie se budou
počítat družstva s minimální účastí na 5 kolech BNL.

Bodové hodnocení PS 12 bez úprav
Pořadí v PÚ
PS 12 bez úprav
1.
2.
3.
4 a další

hodnocení muži

hodnocení ženy

4
2
1
0

4
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J.Trefil bude komunikovat s OSH Benešov, se kterým bychom chtěli domluvit oficiální
podporu ligy a zajištění informovanosti mezi sbory, které se dosud Benešovské ligy
nezúčastnili.
4. Dotace
Bylo odsouhlaseno, že v roce 2018 požádáme o dotaci ze Středočeského kraje. S přípravou
žádosti pomůže M.Škvorová a J.Černík. J.Trefil následně zajistí oficiální podání žádosti jako
stávající předseda spolku.

Další schůze BNL je naplánována na 25. března 2018.

