Zápis ze schůze rady BNL
V Jankově dne 20.1.2019
Začátek: 16:00
Konec: 20:15
Přítomni: K. Škvorová, J. Trefil, L. Vítek, L. Košata, A. Hlinský, T. Martínek, M. Kratochvíl, M. Pádivý,
J. Švec, M. Karas, J. Maršík a hosté
Program:
1. Zhodnocení ročníku 2018
2. Představení žadatelů na sezónu 2019
3. Hlasování o počtu soutěží
4. Dohadovací řízení a vyřešení kolizí termínů soutěží
5. Hlasování o přidělení slavnostního vyhlášení BNL 2019
6. Časomíra
7. Volba předsedy a místopředsedy
8. Schválení spolupráce se sponzory
9. Ostatní náměty a diskuse

1. Zhodnocení ročníku 2018
V sezóně 2018 přistoupila rada BNL k novému hodnocení soutěží. Nejenže se měli možnost vyjádřit
soutěžící, jako tomu bylo i v předchozích letech, ale nově bylo zavedeno bodování jednotlivých
soutěží radou ligy. Po každém jednotlivém kole měl každý člen rady povinnost umístit do sdílené
tabulky své slovní i bodové hodnocení. Tento nový systém napomohl k objektivnějšímu zhodnocení
soutěží na konci sezóny. Pořadatelé měli zpětnou vazbu nejen od soutěžících a mohou do příští
sezóny mnohé zlepšit.
Nejlepší soutěží z pohledu rady BNL i jednotlivých družstev byla soutěž v Miřeticích, nejnižší
hodnocení měly soutěže v Načeradci a Louňovicích.

2. Představení žadatelů pro sezónu 2019
Pro sezónu 2019 se o pořádání soutěže přihlásilo 10 sborů. U většiny z nich nebylo třeba
představovat zázemí. Pouze ti, kteří plánují pro následující rok nějaké změny, přednesli svá vylepšení.
Zástupce SDH Načeradec informoval radu o plánované úpravě příjezdové cesty a parkoviště. Místní
doufají ve vyřešení každoročního problému s vjezdem na travnatou plochu.
V Miřeticích se minulý rok soutěž velice povedla a pořádající sbory nechtějí zahálet. Až na malé
nedostatky je trať velice kvalitní. Tyto nedostatky, zejména brankovou konstrukci, která zasahuje do
vytyčené trati, chtějí pořadatelé nahradit za branku demontovatelnou, aby prostor trati byl prázdný a
bezpečnější pro soutěžící.
Jako již tradičně se i tuto sezónu podíváme do Daměnic. Pořádající sbor je natolik odvážný, že chce
ještě před sezónou srovnat a znovu zatravnit hřiště. Novinkou také bude zpevnění startovní čáry.
Určitě se máme na co těšit.

Loňský nováček Makov nechce zahálet a již teď členové sboru vymýšlejí, jak nám co nejvíce
zpříjemnit večer před jejich nedělní soutěží. V plánu je také zlepšení základny.
Slavnostní vyhlášení ve Vilicích se velice vydařilo, a proto SDH Daměnice i na nadcházející sezónu
požádaly o přidělení slavnostního vyhlášení. Načeradec není v pořádání slavnostních akcí žádným
nováčkem a po roční pauze také žádají o přidělení slavnostního vyhlášení.

3. Hlasování o počtu soutěží
Žadatelé o pořádání soutěže v sezóně 2019:
Daměnice
Křivsoudov
Malovice
Drahňovice
Chářovice
Jankov
Chmelná/Miřetice
Načeradec
Makov
Louňovice
Rada jednohlasně přidělila soutěž všem sborům.

4. Dohadovací řízení a vyřešení kolizí termínů soutěží
Při návrhu termínů bylo přihlíženo k termínům, které ve svých žádostech uvedli pořadatelé:
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

V zájmu vyřešení kolizí navrženy některé termíny od termínů uvedených v žádostech. Rada z toho
důvodu stanovila lhůtu pro schválení náhradních termínů.
Konečná podoba termínů bude schválena na následující schůzi.

5. Hlasování o přidělení slavnostního vyhlášení BNL 2019
Daměnice

6

Načeradec

0

Hlasování se zdrželi: Daměnice, Načeradec, Louňovice, Miřetice/Chmelná

6. Časomíra
Každý jistě v loňské sezóně zaznamenal problémy s časomírou. Odstranění těchto problémů
v konečném důsledku znamenalo zvýšení nákladů na provoz časomíry, aby liga mohla být dokončena
za srovnatelných podmínek. Proto pro sezónu 2019 bylo požádáno o zvýšení ceny za jednotlivá kola.
Rada rozhodla, že při hladkém průběhu všech soutěží bez větších problémů bude provozovateli
časomíry vyplacena jednorázová částka 3000,- na pokrytí investice do oprav.
7.

Volba předsedy a místopředsedy

Dosavadní předseda rady BNL Jan Trefil již v novém období na tuto funkci nekandidoval. Rozhodl se
pokračovat jako místopředseda a být ze všech sil nápomocen novému předsedovi.
Rada zvolila takto:
Jan Trefil – místopředseda
Lukáš Košata – předseda

pro 9 (zdržel se Jan Trefil)
pro 9 (zdržel se Lukáš Košata)

8. Schválení spolupráce se sponzory
Rada schválila spolupráci s pivovarem Kozel i pro následující sezónu.

9. Ostatní náměty a diskuse
Rada dále diskutovala o upřesnění podmínek pro pořadatele, soutěží, rozhodčí i členy rady.

Další schůze byla stanovena na 17.2. od 18.00h v Louňovicích pod Blaníkem.

