Zápis ze schůze rady BNL
21.1.2018 Louňovice pod Blaníkem
Přítomni: Jan Trefil, Eliška Kubásková, Kateřina Škvorová, Lukáš Vítek, Michal Karas, Miroslav
Míka, Pavel Kahoun, Jiří Balek, Antonín Hlinský a hosté
Nepřítomni: René Holý, Martin Zvára
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zhodnocení ročníku 2017
Představení žadatelů o soutěž v sezóně 2018
Hlasování o počtu kol
Hlasování o přidělení termínů soutěží pro sezónu 2018
Hlasování o přidělení pořádání slavnostního vyhlášení
Schválení spolupráce se sponzory na sezónu 2018
Ostatní náměty a diskuse
Vznik nové rady pro rok 2018

1. Zhodnocení ročníku 2017
Soutěže v uplynulém roce byly zhodnoceny kladně pouze s menšími výtkami. Pro další roky
bychom měli více dbát na „pečování“ o rozhodčí. Starost o pitný režim je to nejmenší, co pro
ně můžeme udělat.
Členové rady letos nefungovali tak, jak by měli. Proto je nutné zlepšit komunikaci mezi členy
a předsedou. Kvůli usnášení rozhodnutí se musí sejít nadpoloviční většina, ne vždy tomu tak
letos bylo. Proto včasné omlouvání a přítomnost na schůzích by mělo být samozřejmostí.
Slavnostní vyhlášení proběhlo pouze s malým zádrhelem. Za „pokažené“ poháry se rada
znovu omlouvá a nové štítky předala zástupcům sborů.

2. Představení žadatelů o soutěž v sezóně 2018
O soutěž v následující sezóně 2018 ucházelo 10 sborů a všechny z nich představily svá
zázemí. Jedinými, pro nás neznámými, byly Drahňovice a Makov.
Makov není v pořádání soutěží žádným nováčkem. Povedené okrskové soutěže jsou toho
důkazem. Závodníci startují na koberci, pod platem je betonová základna a k terčům se to
mírně svažuje.
Drahňovice budou naši ligu zahajovat a určitě se máme na co těšit. Dráha by měla být bez
větších nerovností a problém s místem pro stany a parkováním se jistě v průběhu příprav
vyřeší.
Další novinkou pro nás jistě bude nová základna a upravená dráha v Chářovicích.

3. Hlasování o počtu kol
Rada se jednohlasně rozhodla o pořádání soutěží pro všechny žadatele. V roce 2018 se
uskuteční deset soutěží.
4. Hlasování o přidělení termínů soutěží pro sezónu 2018
16.6. Drahňovice
30.6. Louňovice
14.7. Chářovice
15.7. Makov
28.7. Malovice
4.8. Načeradec (noční)
25.8. Zdislavice
25.8. Jankov (noční)
15.9. Daměnice
22.9. Všechlapy



Zároveň se rada rozhodla o posunutí začátku soutěže.

Nástup: 12:30
Začátek: 13:00


U zářijových soutěží a dvojkol

Nástup: 10:30
Začátek: 11:00

5. Hlasování o přidělení pořádání slavnostního vyhlášení
O pořádání slavnostního vyhlášení se přihlásily Zdislavice a Daměnice.
Daměnice si pro tento účel vybraly sál v nedalekých Vilicích. Jedná se o kulturní dům po
částečné rekonstrukci. Jsou k dispozici dvě patra a cca 400 míst k sezení. V přízemí je zázemí
pro uložení cen nebo po případě dalšího vybavení, výčep a v patře bar. O organizaci akce se
postará tým SDH Daměnice společně s místním sborem. Zároveň by chtěli do vyhlášení vnést
trochu kultury v podobě nějaké „kulturní vložky“. V objektu je možno zařídit i ubytování cca
pro 30 osob.
Rada se jednoznačně rozhodla pro změnu a vyhlášení se bude konat ve Vilicích.

6. Schválení spolupráce se sponzory na sezónu 2018
Sponzoři zůstávají i nadále stejní. Alisy výrobce sportovních dresů a Velkopopovický kozel.
Novým sponzorům se BNL nebrání.

7. Ostatní náměty a diskuse
Je třeba zlepšit zpětnou vazbu pro pořadatele soutěží. Jakékoliv připomínky, ať už kladné
nebo záporné, může kdokoliv zaslat na stránky BNL. Pomáhá to při hodnocení soutěží po
sezóně. Nicméně povinností každého člena rady je, zasílat hodnocení každé soutěže. Rada se
shodla na zlepšení komunikace.
Rozhodčích ubývá, a proto bychom si měli vážit těch, kteří nám zbyli a popřípadě přilákat na
naši ligu nové.
Také bychom se měli zasadit o propagaci BNL a přilákání nových týmů a rozšíření našich řad.
Jakým způsobem, to je ještě v jednání.

8. Vznik nové rady pro rok 2018
Chářovice: Eliška Kubásková
Daměnice: Lukáš Vítek
Jankov: Michal Karas
Malovice: Jan Trefil
Načeradec: Antonín Hlinský
Drahňovice: Lukáš Košata
Zdislavice: Lucie Vomáčková
Louňovice: Miroslav Kratochvíl
Všechlapy: Kateřina Škvorová
Makov: Jiří Švec

Předseda: Jan trefil
Místopředseda: Lukáš Vítek
Hlavní rozhodčí: Eliška Kubásková
Správa financí: Antonín Hlinský
Správa webu: Miroslav Kratochvíl, Lukáš Košata, Michal Karas

Zápisy: Kateřina Škvorová
Zástupce pro jednání se sponzorem: (Velkopopovický kozel) Eliška Kubásková

Další schůze rady BNL je naplánována na 11. února 2018 od 16:00 ve Vlašimi.

