BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA
Zápis ze schůze Rady BNL a Výboru pořadatelů 6. 6. 2021
V Načeradci
Přítomni: K. Adamová, J. Trefil, J. Švec, M. Adam, L. Košata, E. Kubásková, V. Hlinská, A. Hlinský,
L. Vítek, M. Karas, J. Balek, J. Švec, M. Šípek, B. Martínková
Program:
1) Přivítání, seznámení s programem schůze, volba zapisovatele
2) Sponzoři
3) Pozvánky na soutěže
4) Pravidla
5) Stanovy
6) Organizace na soutěžích
7) Webové stránky
8) Časomíra

1) Přivítání, seznámení s programem schůze, volba zapisovatele
Program schůze byl několik dní dopředu zaslán všem zúčastněným s možností
připomínkování a doplňováním jednotlivých bodů.
Zároveň Výbor pořadatelů obdržel veškeré zápisy z proběhlých schůzí Rady BNL,
rozpracovaná pravidla, které mohli všichni členové písemně připomínkovat, a
zrevidované stanovy spolku, také s možností připomínkování.
Všichni s navrhovaným programem schůze souhlasí.
Zápis provede K. Adamová.

2) Sponzoři
Novým sponzorem BNL se stává společnost Pinko a.s.. Pořadatelé soutěží byli
obeznámeni se způsobem spolupráce.
Hlavní sponzorem nadále zůstává pivovar Kozel, se kterým bude v nejbližší době
podepsána smlouva o sponzoringu na následující rok.
Mediální partner web Hasičovo bude sdílet informace týkající se soutěží,
spolupracovat na vytváření tiskových zpráv a článků.

Způsob propagace sponzorů byl projednán.
3) Pozvánky na soutěže
K. Adamová rozešle pořadatelům
 loga partnerů
 nové logo BNL
 časy soutěží
 další povinné náležitosti pozvánky
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Časy začátků soutěží byly sjednoceny. Výjimka je možná pouze se souhlasem ostatních
pořadatelů.
Soboty: prezence 11,30 až 12,30
nástup 12,45
začátek soutěže 13,00
Soboty před noční: prezence 9,30 až 10,30
nástup 10,45
začátek soutěže 11,00
Noční: prezence 19,00 až 20,00
nástup 20,15
začátek soutěže 20,30
Neděle: prezence 9,30 až 10,30
nástup 10,45
začátek soutěže 11,00
Pozvánky budou předávány Radě BNL co nejdříve, maximálně však 14 dní před
začátkem soutěže.
Pozvánky budou zveřejňovány na webu a soc. sítích BNL, na webu Posázaví o.p.s.,
na webu Hasičovo a přes rádio Kiss.

4) Pravidla
Pravidla připomínkoval pouze L. Vítek, který s nynější podobou pravidel nesouhlasí.
Jeho připomínky byly postupně řešeny. Některé byly zapracovány jiné po domluvě
s ostatními zúčastněnými zamítnuty.
Do úterý 8. 6. L. Košata dopracuje finální verzi pravidel a rozešle jí k připomínkování.
Na podání připomínek budou mít zúčastnění přiměřeně dlouhou dobu. Pravidla
budou považována za schválená v případě, že nikdo nepodá písemnou námitku.

5) Stanovy
Finální verze nových stanov spolku byla schválena. Novou předsedkyní spolku je
Kateřina Adamová a novým místopředsedou je Lukáš Košata.
Hlasování: PRO - 13
PROTI – 0
Stanovy nabývají účinnosti dnem 26. 6. 2021

6) Organizace na soutěžích
Kvůli zrychlení a zkvalitnění soutěží se rozhodlo:
 Osoba provádějící prezenci družstev bude mít stanoviště v blízkosti
časomíry a komentátora. Dále tato osoba bude seznámena s postupy při
přihlašování družstev a zejména pak s časovým harmonogram prezence
družstev.
 Zástupce pořadatele ve věcech technických bude během celé soutěže
k dispozici a připraven.

Zápis ze schůze rady BNL 6. 6. 2021

Strana 2/3

BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku






Pro rozhodčí bude zajištěno občerstvení po celou dobu soutěže. V ideálním
případě bez nutnosti opuštění stanoviště rozhodčím.
Byly vytvořeny jednotné značky, které bude umisťovat na soutěžní dráhu
člen pověřený kontrolou dráhy. Pořadatel rozměří dráhu umístěním
provizorních značek, které musí být před začátkem soutěže zaměněny za
jednotné. Nepřipouští se permanentní značky sprejem.
Pro lepší komunikaci rozhodčích, časomíry, komentátora a technické čety
pořadatele byla zakoupena sada vysílaček.
Dokumenty (pravidla BNL, formulář protestu, formulář hlášení o zranění,
přihláška na soutěž, atd.) budou vždy k dispozici ve stánku časomíry.

7) Webové stránky
Nové webové stránky budou spuštěny hned, jak to bude možné.
Obsah webových stránek bude v průběhu sezóny doplňován a aktualizován.
Správu bude mít na starosti L. Košata.
8) Časomíra
Nutno kontaktovat provozovatele načeradské časomíry, kvůli potvrzení účasti na
jednotlivých soutěžích. Popřípadě zajištění jiné časomíry odpovídající pravidlům
BNL.
Zajištění časomíry je plně v odpovědnosti pořadatelů.
9) Ostatní náměty a diskuse
Materiál (pivní sety, stany a pípy) si po domluvě vyzvedne tým z Křivsoudova.
Proběhne servis píp, dle domluvy s technikem pivovaru.
O předání materiálu mezi jednotlivými pořadateli bude sepsán předávací protokol,
který bude mít všechny náležitosti. Tento předávací protokol bude bezodkladně
předán předsedovi Rady BNL k založení. (v listinné nebo elektronické podobě, foto,
atd.)
Pořadatelé berou na vědomí způsob předávání materiálu.

Zapsala: Kateřina Adamová
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