ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

Číslo zápisu:
Datum schůze:
Čas:
Místo:

6
3. 6. 2012
18:30 – 20:30 hod.
Bystřice
Účastníci

Rada BNL

Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Ondřej Ryba, Jan Trefil

Hosté

Lenka Korgerová, Jan Král, Eliška Kubásková,

Zapsal: Lukáš Vítek
Ověřili: Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Ondřej Ryba, Jan Trefil

Program schůze
1. Přivítání
2. Volba nového člena rady
3. Volba nového vedoucího rady
4. Dráha Jiřetice
5. Rozhodčí BNL
6. Časy zahájení soutěže
7. Přihláška
8. Hodnocení soutěže
9. Rádio Blaník
10. Slavnostní vyhlášení ligy
11. Webové stránky
12. Sponzoring

ZÁPIS SCHŮZE
1. Přivítání
Lukáš Vítek přivítal přítomné členy rady a rozhodčí
2. Volba nového člena rady
Členové rady byli seznámeni se zprávou o odstoupení Marie Škvorové z rady BNL
z osobních (zdravotních) důvodů, které znemoţňují dále vykonávat plnohodnotně
funkci jak člena, tak vedoucího rady. Za veškerou dosavadní práci, zejména
v počátcích funkce vedoucího patří Marii Škvorové veliké poděkování.
Byl osloven Jan Trefil (SDH Malovice), který skončil v podzimní volbě nové rady na
6.místě a byl tak ustanoven prvním náhradníkem. Jan Trefil se zúčastnil jiţ dnešní
schůze. Všichni členové rady souhlasí s jeho obsazením.
3. Volba nového vedoucího rady
Rada BNL přistoupila k volbě nového vedoucího rady. Novým vedoucím byl zvolen
Lukáš Vítek.
Lukáš Vítek poděkoval za důvěru ostatním členům rady a slíbil odpovědné a
transparentní vykonávání této funkce.
4. Dráha Jiřetice
Členové rady se 25.5. zúčastnili ukázky případné nové dráhy v Jiřeticích. Zástupci
sboru SDH Jiřetice předvedli pozemek, který by mohl být alternativou k stávající
dráze a moţnému uspořádání ligové soutěţe. Vzhledem k absenci pevného
podkladu základny, blíţícímu se termínu soutěţe a moţné časové tísni při úpravě
plochy do poţadovaného stavu bylo doporučeno uspořádat 2.kolo BNL na obvyklém
místě (asfaltová dráha), tzn. místo odsouhlasené při únorové volbě pořadatelů. Po
splnění podmínek (pevná základna, pravidelná úprava porostu) by ovšem byla
předvedená nová dráha naprosto bez připomínek a vhodná k ligové soutěţi.
5. Rozhodčí BNL
Ondřej Ryba informoval o stavu jednání s Fr. Ţákem ohledně funkce rozhodčího.
Bohuţel dopadla jednání negativně. Na soutěţe jsou k dispozici pouze 4 rozhodčí,
rada BNL bere zprávu na vědomí.
Obsazení rozhodčích (hlavní, pomocný, startér, přípravné plato) na první soutěţ
bude podle rozpisu z minulé schůze. O měření délky hadic se postará Ondřej Ryba

s Antonínem Hlinským. Rozhodčí k terčům dodá na všech kolech pořadatel.
Pomůcky k měření hadic dodá SDH Načeradec. Vysílačky pro rozhodčí dodá
pořadatel. Dále byly naplánovány činnosti související s první soutěţí ligy.
6. Časy zahájení soutěže
Byly diskutovány časy zahájení soutěţí. Rada BNL doporučuje pořadatelům sjednotit
časy zahájení soutěţí. Start prvního útoku ve 13h. Soutěţ v Jankově bude začínat
déle kvůli naplánované obecní akci.
7. Přihláška
Bude vypracována nová podoba přihlášky. Po dohodě s Jiřím Černíkem budou
zapracovány připomínky tak, aby vyhovovala jak komentátorovi, tak splňovala
potřeby evidence závodníků.
8. Hodnocení soutěže
Bude zavedeno hodnocení soutěţe, tzn. krátký písemný doklad o průběhu soutěţe,
kde bude zmíněno pozitivní hodnocení, ale i případné nedostatky pořadatele formou
celkové zprávy, která bude evidována a bude k ní přihlíţeno při podzimní volbě
pořadatelů na příští rok.
9. Rádio Blaník
Lukáš Vítek informoval o mediální podpoře Rádia Blaník. Soutěţe BNL budou
prezentovány formou rozhlasové pozvánky 2 dny před konáním. Zároveň bude
odvysílán následný krátký příspěvek s výsledky soutěţe. První pozvánka a
upoutávka na Benešovskou hasičskou ligu bude odvysílána v průběhu týdne.
10. Slavnostní vyhlášení ligy
Rada BNL se dohodla na myšlence uspořádání slavnostního vyhlášení ligy formou
kulturně společenské zábavy. Předběţný termín je cca 2-3 týdny od poslední
soutěţe, bude upřesněno v průběhu prvních kol ligy po dohodě s moderátorem a
vlastníkem sálu. Místo konání: sál Načeradec.
11. Webové stránky
Lukáš Vítek poděkoval bývalému webmasterovi Tomáši Jankovskému (SDH
Zdislavice) za práci při správě webových stránek v minulých letech, také za zajištění
fotek v minulých ročnících ligy a veškerou další činnost.
Administraci webu pro letošní rok přebrali Martin Maršík (SDH Načeradec) a Michal
Jirovský (SDH Nesvačily), kteří zároveň vytvořili nový web ligy www.bnliga.cz

12. Sponzoring
Antonín Hlinský přednesl moţnosti sponzorování ligy. V případě odběru masa a
klobás od firmy Hlinský nabízí pořadatelům ceny pro vyhlášení a také ceny do
závěrečného vyhlášení ligy.
Sponzoring a případné slevy na zboţí od firmy x-flame je v jednání.

