ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

Číslo zápisu:
Datum schůze:
Čas:
Místo:

3
5. 2. 2012
17:00 – 18:30 hod.
Vlašim
Účastníci

Rada BNL

Marie Škvorová, Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Ondřej Ryba

Hosté

Dana Vilímková, Eliška Kubásková, Jan Král

Zapsal: Lukáš Vítek
Ověřili: Marie Škvorová, Antonín Hlinský, Milan Pádivý,

Program schůze
1.
2.
3.
4.
5.

Přivítání
Pravidla pro BNL 2012
Zajištění rozhodčích
Organizační a technické zajištění
Příští schůze

ZÁPIS SCHŮZE
1. Přivítání
Marie Škvorová přivítala přítomné členy rady a přítomné rozhodčí.
2. Pravidla pro BNL 2012
Lukáš Vítek seznámil přítomné s finální verzí pravidel BNL pro rok 2012. Byly
doplněny nepřesnosti a zapracovány připomínky ostatních členů rady. Odstavce byly
očíslovány kvůli lepší přehlednosti.
Dále se projednaly dosud nevyřešené body, které zbývají k zapracování do aktuální
verze pravidel.

Rada schválila:
Držáky na mašině
- Nebude povoleno používat jakékoliv držáky na mašině.
V pravidlech upravit:
Na víku chladiče, vzduchovém filtru a benzínové nádrži stroje nelze použít jakoukoliv
pomůcku pro zajištění stabilní polohy materiálu (savice, koše, apod)

Finále (rozstřel)
- Pevný počet družstev v rozstřelu
- Oživit rozstřely a přiblížit atmosféru i družstvům se slabší výkonností, případně
dát možnost těm, kterým se útok zcela nevydařil.
V pravidlech upravit:
Po ukončení soutěžních pokusů bude uspořádáno finále na dvě „B“. Toto finále
nebude bodováno do BNL, ale bude věcně oceněno. V obou kategoriích se zúčastní
6 družstev. 5 nejlepších družstev se kvalifikuje automaticky, jedno družstvo v každé
kategorii bude určeno losem ze všech družstev, která v daném kole dokončila svůj
útok. Los proběhne bezprostředně po ukončení základního kola v každé kategorii.
Pořadí rozstřelu bude určeno dle výsledků časů bodovaného kola.
Posuzování koše
- Posuzování zůstane stejné jako v předchozích sezonách
- Dotáčení koše v kádi během útoku je zakázané

Půjčování závodníků
- Je možné půjčovat si závodníky stejně jako v předchozích sezonách
- Do pravidel dopsat sankci za porušení pravidla o půjčení závodníka
V pravidlech upravit:
Při porušení pravidla o půjčování závodníka bude diskvalifikováno družstvo, které
závodníka půjčilo, i družstvo za které závodník neoprávněně běžel.

Čas na přípravu
- Čas na přípravu stanovit jednotně na 3 minuty s umožněním navýšit přípravu
po dohodě pořadatelů s radou až na 5min.
V pravidlech upravit:
Čas na přípravu je stanoven na 3 minuty. Dobu přípravy lze pro danou soutěž
prodloužit až na 5 min pouze po předchozí domluvě pořadatelů s radou. Případná
změna bude oznámena na nástupu před zahájením soutěže.
Jednotné značky na dráze
Rada spolu s pořadatelem zajistí dodání jednotných značek (přenosných terčů) na
dráhu v počtu 5ks.
Odsouhlasení pravidel
Finální verze pravidel 2012 byla odsouhlasena. Po gramatické korektuře budou
pravidla zveřejněna na internetu. Nové pasáže (včetně změn projednaných během
minulých schůzí) budou zvýrazněny.

3. Zajištění rozhodčích
Dana Vilímková se prezentovala jako rozhodčí pro ligu v roce 2012, přednesla svoje
preference a názory na obsazení ligových rozhodčích v jednotlivých závodech.
Slíbila zajistit více rozhodčích i v rámci republiky, bude kontaktovat další rozhodčí a
sdělí radě výsledek jednání.

4. Organizační a technické zajištění
Bylo projednáno zajištění vysílaček pro rozhodčí.
Nutnost předávat výsledky časomíry jednotlivých závodů v el.podobě (Excel).
Kontaktovat SDH Sedmpány a zjistit bližší informace o nabízení časomíře (kontakt
zajistí Milan Pádivý).
5. Přístí schůze
Termín příští schůze podle plánu 12.2. , kde proběhnou prezentace pořadatelů a
obsazení zbylých míst pro ligu v roce 2012.

