Zápis ze schůze rady BNL
V Louňovicích pod Blaníkem dne 17. 2. 2019
Začátek: 18.00
Konec: 20:45
Přítomni: K. Škvorová, J. Trefil, L. Vítek, L. Košata, A. Hlinský, T. Martínek, M. Kratochvíl,
E. Kubásková, J. Švec, M. Karas, J. Balek
Program:
1. Odsouhlasení termínů soutěží
2. Změny v pravidlech
3. Rozhodčí
4. Sponzoři a mediální propagace
5. Ostatní náměty a diskuse

1. Odsouhlasení termínů soutěží

Rada potvrdila termíny všech soutěžních kol.
(hlasování: všichni pro)
1.6.
Drahňovice
22.6. Křivsoudov
6.7.
Daměnice
13.7. Louňovice
14.7. Makov
20.7. Chářovice
27.7. Malovice
3.8.
Načeradec (noční)
17.8. Jankov (noční)
24.8. Miřetice/ Chmelná

2. Změny v pravidlech










Rada schválila funkci oficiálního zapisovatele a poradce: Kateřina Škvorová
(hlasování: všichni pro)
Rada změnila délku přípravy na platě z původních 3 minut na 4 minuty od sundání mašiny
předchozího týmu z plata. Pro první tým v kategorii platí čas přípravy 5 minut.
Viz. pravidla BNL 7.1
(hlasování: všichni pro)
Pro letošní sezónu se změní podmínky pro podání přihlášek na jednotlivých soutěžích. Všechny týmy
jsou povinny odevzdat přihlášku u prezence nejpozději 15 minut před začátkem soutěže. Pokud se
tým dostaví k prezenci pozdě a bez omluvy, bude vyškrtnut ze startovní listiny. Když se tým dostaví
do zahájení prvního soutěžního pokusu, může být zařazen na konec startovní listiny a závodu se
může účastnit bez možnosti zisku bodů, tzn. mimo soutěž.
Doplnění bodu 2.1 v pravidlech BNL.
(hlasování: všichni pro)
Doposud bylo možné půjčit si do týmu jednoho závodníka z jiného týmu. Pro následující sezónu bude
oficiálně možno půjčit si dva závodníky, a to za podmínek, že se tým bude účastnit soutěže bez
možnosti zisku bodů, tzn. mimo soutěž.
(hlasování: pro J. Balek, E. Kubásková, L. Vítek, M. Karas, T. Martínek, J. Švec; proti J. Trefil,
M. Kratochvíl; zdrželi se A. Hlinský, L. Košata)
Soutěž v kategorii PS 12 byla loňskou sezónu novinkou. Rada rozhodla, že soutěž zachová.
(hlasování: všichni pro)
Přihlašování na jednotlivá kola BNL bylo v minulých letech z velké části dílem náhody. Spousta týmů
se nedostala na ta místa, na kterých chtěla startovat. Pro následující sezónu rada odhlasovala









novinku. Týmy se budou přihlašovat v přesně daném pořadí podle dosažených výsledků
v předchozích soutěžích. Celý systém bude představen a podrobně popsán v návodu zveřejněném na
stránkách BNL s dostatečným předstihem před začátkem první soutěže.
(hlasování: všichni pro).
Časy zahájení soutěží zůstávají stejné tzn. sobotní kola budou zahájena ve 12:30, noční soutěže
budou zahájeny ve 20:30, nedělní soutěž v Makově a poslední soutěž v Miřeticích začne v 10:30.
Prezence bude končit vždy 15 minut před zahájením soutěže.
(hlasování: všichni pro)
Správnost a serióznost údajů vyplněných na přihlášce by měla být samozřejmostí, ale bohužel
v mnoha případech přihláška připomíná spíše soupis přezdívek nebo náhodných čísel v případě dat
narození. Rada se proto rozhodla vyhradit si právo zkontrolovat správnost údajů vyplněných na
přihlášce.
(hlasování: všichni pro)
Rada se rozhodla zrušit povinnost pořadatelů soutěží zveřejňovat články ze svých soutěží. Články
budou nahrazeny celkovým zhodnocením soutěží na webu BNL nebo facebookových stránkách BNL.
(hlasování: všichni pro)
Průměr výstřikové hubice proudnice byl změněn na 12,4 - 13 mm.
(hlasování: všichni pro)
Viz. oprava bodu 6.18 v pravidlech BNL
Rada také ustanovila, že každý pořadatel soutěže je povinen zaplatit pořadatelské příspěvky na první
schůzi, kde budou zvoleni pořadatelé jednotlivých kol. V letošní sezoně budou příspěvky zaplaceny
nejpozději do konce března.
(hlasování: všichni pro)

3. Rozhodčí

Rozhodčí pro sezónu 2019 zůstávají víceméně ve stejném složení.

4. Sponzoři a mediální propagace

Hlavním sponzorem zůstává pivovar Kozel. Další sponzoři jsou v jednání.
Mediálními partnery zůstávají rádio Kiss a Posázaví o.p.s. Rádio KISS bude vysílat pozvánky na jednotlivé
soutěže. Dále budou termíny soutěží a pozvánky na jednotlivá kola zveřejňovány na webových stránkách
www.posazavi.com.

5. Ostatní náměty a diskuse


Rada ani pořadatelé soutěží nejsou spokojeni s disciplínou jednotlivých týmů jednak s vyplňováním
přihlášek (viz změny v pravidlech výše) a také s úrovní nástupů. Již v loňském roce byl v pravidlech
snížen počet členů tým, kteří se musí zúčastnit nástupu, na 4 členy na zahájení a 4 na ukončení
soutěže. Pravidlem však bývá, že týmy bez omluvy odjíždějí a nástupu se neúčastní. Nebo naopak
vidíme v zástupu stát méně než 4 členy ve stejných dresech. Pro následující sezónu bude rada BNL
přísně kontrolovat a sankciovat nedodržování kázně týmů dle pravidel BNL.



Rozdělení funkcí v radě BNL:
Správa sociálních sítí: L. Košata
Správa webových stránek: M. Kratochvíl
Zveřejňování výsledků www.firesport.eu : J. Trefil
Finanční správa: A Hlinský
Zápisy: K. Škvorová
Kontrola dráhy: T. Martínek, M. Karas

Zapsala: Kateřina Škvorová

