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4.

Pořadatelství soutěží

4.1

Pořadatelem soutěže je organizační jednotka SH ČMS (SDH), případně jiná
právnická osoba, které Rada BNL přidělí pořadatelství soutěže. Pořadatel je
zodpovědný za věcné, finanční a personální zabezpečení soutěže.

4.2

Uchazeč o pořadatelství soutěže včas odevzdá přihlášku, která bude obsahovat
všechny náležitosti. Pokud bude nutné přihlášku doplnit nebo opravit,
Rada BNL vyzve uchazeče o pořadatelství k doplnění. Pokud nebude přihláška
opravena a znovu řádně podána před uplynutím lhůty pro podání přihlášek,
bude uchazeč z hlasování o přidělení pořadatelství vyřazen.

4.3

Způsob rozhodnutí o počtu soutěží pro následující ročník: O počtu soutěží
v následujícím ročníku rozhodnou hlasováním členové odstupující Rady BNL, a
to nejméně nadpoloviční většinou hlasů. V případě, že v 1. kole hlasování
nezíská žádný návrh nadpoloviční většinu, budou vybrány dva návrhy s nejvíce
hlasy a bude se o nich dále hlasovat ve 2. kole, kde bude většinově určen
preferovaný počet soutěží.
Způsob rozhodnutí o přidělení pořadatelství pro následující ročník:
V případě, že bude odhlasován nižší počet soutěží, než je celkový počet
přihlášených pořadatelů, členové odstupující Rady BNL provedou hlasování o
nepřidělení pořadatelství. Pořadatelům s nejvíce zápornými hlasy nebude
přidělena soutěž. V případě, že nastane shodný počet záporných hlasů pro více
pořadatelů a nebude možno určit vyřazené pořadatele, budou vybráni pouze ti
s nejvíce zápornými hlasy a bude se o nich dále hlasovat ve 2. kole, dokud
nebude dosažen schválený počet pořadatelů.

4.4

Pořadatel soutěže vloží do pokladny jednotný poplatek 3 000,- Kč splatný
v den přidělení pořadatelství soutěže.

4.5

Pořadatel závěrečného vyhodnocení vloží do pokladny poplatek 3 000,- Kč
splatný nejpozději v den závěrečného vyhodnocení.

5.

Technické podmínky soutěží

5.1

Dráha na soutěžích BNL musí odpovídat parametrům stanoveným ve Směrnici
hasičských sportovních soutěží (viz kapitola 1 těchto pravidel). Start je možný
pouze ve směru kolmém k ose dráhy.
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Obr. 1 – Schematický nákres závodní dráhy
5.2

Osa dráhy musí být kolmá k ose náběhu. Pokud to místní podmínky
neumožňují, musí být případná odchylka odsouhlasena Radou BNL.

5.3

Družstva žen běhají vždy na dráze 2B (vzdálenost mezi osou základny a čarou
nástřiku je 70 m). Družstva v kategorii mužů běhají standardně na dráze 3B
(vzdálenost mezi osou základny a čarou nástřiku je 90 m). Po předchozím
schválení Radou BNL může být na žádost pořadatele použita dráha 2B také pro
družstva v kategorii mužů.

5.4

V prostoru základny a nádrže na vodu musí být zpevněný povrch (např. asfalt,
beton, dlažba, tartan apod.). Zpevněná plocha musí být dobře odvodněna tak,
aby nedocházelo k podmáčení okolí zpevněné plochy, zejména pak trávníku
směrem k terčům.

5.5

Nádrž na vodu musí být o minimálním objemu 1000 litrů. Výška horní hrany
musí být 80 cm nad zemí. Na nádrži nesmí být ostré hrany. Nádrž musí být
obdélníkového tvaru. Nádrž se během útoku nedoplňuje.

5.6

Na dráze budou orientační značky rozmístěné rovnoměrně v celé délce mezi
osou základny a čarou nástřiku. Na dráze 2B budou značky rozmístěny
po 17,5 m (celkem 3 značky). Na dráze 3B budou značky rozmístěny po 18,0 m
(celkem 4 značky).

5.7

Čára nástřiku musí být přes celou šířku vyznačené dráhy.
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Startovní čára má být dlouhá alespoň 9 m, a to alespoň 2 m vlevo od osy
náběhu (dále od terčů) a 7 m vpravo od osy náběhu (blíže k terčům). Pokud je
startovní čára zpevněná (například dlažba, beton apod.) a nesplňuje výše
uvedené rozměry, vyznačí pořadatel vhodným způsobem, např. sprejem nebo
hadicí, alespoň prodloužení startovní čáry, pokud to místní podmínky
umožňují.
5.8

Vyměření a rozmístění jednotlivých prvků dráhy v souladu se stanovenými
rozměry provede pořadatel soutěže, a to s předstihem před soutěží (resp. na
začátku přestávky mezi kategoriemi družstev). Před zahájením soutěže
provedou zástupci Rady BNL kontrolu dráhy. V případě, že dráha nebude
splňovat stanovené požadavky, bude Rada BNL požadovat opravu rozmístění
prvků dráhy.

5.9

Přípravná základna se zřizuje co nejblíže k základně poblíž vstupu na dráhu.
V případech, kde je to účelné, mohou být zřízeny 2 přípravné základny, a to na
každé straně dráhy jedna. Pokud se přípravná základna svým provedením
odlišuje od soutěžní základny, musí být zřetelně vyznačena a na povrchu
základny musí být zamezeno znečištění odloženého vybavení.

5.10 Při zjištění vážných nedostatků na dráze může Rada BNL rozhodnout
o nezapočítání soutěže do celkového hodnocení ročníku BNL.

6.

Terče a časomíra

6.1

Terče musí mít sklápěcí mechanismus. Ke sražení terče nesmí dojít menší silou,
než jaká je nastavena na kalibru pro terče. Kalibr si může obsluha časomíry
zapůjčit od Rady BNL. V případě, že na soutěži terče po kontrole Radou BNL
nevyhoví, rozhodne Rada BNL, zda bude soutěž započítána do celkového
hodnocení ročníku.
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Obr. 2 – Znázornění funkce sklopného mechanismu terčů
6.2

Měření času soutěžního útoku bude prováděno elektronickou časomírou
s rozlišením 0,01 s. Z hlediska softwarového provedení časomíry musí být
nejvyšší prioritou přesné zaznamenání vstupních signálů ze startovací pistole a
sklápěcího mechanismu terčů.

6.3

Časomíra musí být vybavena nejméně jedním zobrazovacím zařízením
(displejem). V průběhu útoku se připouští zpoždění zobrazovaného času (čas
během útoku je pouze orientační).2

6.4

Do výsledkové listiny se zapisují zejména časy sražení levého a pravého terče.
Dále se zapisuje výsledný čas útoku, který je shodný s časem sražení druhého
terče.
Pokud některý z terčů nebude sražen, zapíše se místo výsledného času
písmeno „N“ (nedokončeno).
V případě, že družstvo útok dokončí, ale bude diskvalifikováno, případně
nedokončí útok z důvodu diskvalifikace, zapíše se místo výsledného času
písmeno „D“ (diskvalifikace).
Do výsledkové listiny mohou být zapsány také exhibiční útoky družstev, pokud
parametry dráhy, na které byl útok proveden, splňují pravidla BNL. Tyto útoky
budou označeny písmenem „E“ (exhibice) místo výsledného času.

6.5

Selhání časomíry při soutěžním útoku se považuje za technický problém na
straně pořadatele a družstvo má nárok na opakovaný útok.

2

Přesné zobrazování času na displeji může být náročné na výpočetní výkon elektroniky
časomíry. V průběhu útoku nesmí být upřednostňováno přesné průběžné zobrazování času
před přesným měřením času sražení terčů.
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6.6

Při opakovaném útoku některého družstva zůstane zaznamenán také původní
čas družstva (mimo výsledkovou listinu), a to nejméně do ukončení soutěže.

6.7

V případě, že nastane porucha časomíry, kterou nebude možné na místě
opravit v přiměřeném čase, rozhodne Rada BNL o dalším postupu. V závislosti
na zvoleném řešení také rozhodne, zda bude soutěž (nebo jednotlivé
kategorie) započítána do celkového hodnocení BNL.

7.

Průběh soutěže

7.1

Níže uvedená pravidla stanovují pouze obecná pravidla průběhu soutěže.
Konkrétní časový harmonogram soutěže stanoví pořadatel soutěže po dohodě
s Radou BNL.

7.2

Prezence družstev končí vždy 15 minut před plánovaným zahájením soutěže.
Místo prezence musí být poblíž stanoviště časomíry a komentátora.

7.3

Příprava prvního družstva na základně bude zahájena 5 až 10 minut po
ukončení nástupu družstev.

7.4

Po uzavření první hlavní kategorie (tzn. včetně vyřešení protestů) následuje
přestávka, během které pořadatel zajistí (ve spolupráci s obsluhou časomíry)
úpravu dráhy pro druhou hlavní kategorii. Rada BNL ověří správnost rozměrů
upravené dráhy. Délka přestávky má být nejvýše 30 minut.
Při velkém počtu družstev v kategorii lze zařadit přestávku také do průběhu
kategorie, během které se mohou občerstvit rozhodčí a další osoby, které
nepřetržitě zajišťují průběh soutěže. Tato přestávka má být ohlášena alespoň
10 družstev předem. Pokud vznikne nutnost okamžitě pozastavit průběh
soutěže, bude soutěž přerušena na dobu nezbytně nutnou.

7.5

Po ukončení hlavních kategorií následuje rozstřel. Útoky v rámci rozstřelu se
běhají na dráze 2B. Vítěz rozstřelu v každé kategorii bude oceněn.3 Na nočních
soutěžích se rozstřel nekoná. Při nepříznivém počasí, výrazném zdržení soutěže
nebo jiných důvodech může Rada BNL rozhodnout o zrušení rozstřelu
na soutěži.

7.6

Nejpozději do 20 minut po ukončení posledního útoku má následovat
vyhodnocení soutěže.

3

V kategorii mužů se vítězi rozstřelu uděluje sud piva darovaný hlavním sponzorem ligy.
Pořadatel soutěže vybere od družstva vratnou zálohu za pivní sud dle platného ceníku a zálohu
předá dodavateli sudu.
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8.

Pojištění soutěže

8.1

Pořadatel musí zajistit pojištění odpovědnosti pořadatele za škody na zdraví a
majetku na soutěži. Toto pojištění se vztahuje pouze na škodu způsobenou
pořadatelem.

8.2

Pojištění úrazu a odpovědnosti závodníků je zajištěno rámcovou smlouvou
u Hasičské vzájemné pojišťovny. Podmínkou plnění pojistné události je členství
závodníků ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Účast na soutěži má být
v plánu činnosti Sboru dobrovolných hasičů, jehož jsou závodníci členy.

9.

Povinnosti pořadatele

9.1

Nejpozději 20 dní před termínem soutěže zajistí pořadatel umístění pozvánky
na webové stránky. Pozvánka musí obsahovat datum a místo konání soutěže,
čas zahájení soutěže a čas prezence družstev. Dále musí být na pozvánce
zmíněno, že se jedná o soutěž Benešovské hasičské ligy a soutěž se řídí
pravidly BNL. Pozvánka bude také obsahovat výčet hlavních partnerů BNL.
Aktuální seznam bude pořadateli poskytnut Radou BNL.

9.2

Před soutěží pořadatel zajistí správné rozměry a rozmístění dráhy v souladu
s kapitolou 5 těchto pravidel. Den před soutěží musí umožnit Radě BNL
kontrolu regulérnosti dráhy.

9.3

Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která splňují
pravidla stanovená v části „Účast a hodnocení družstev“ těchto pravidel.

9.4

Při organizaci soutěže musí pořadatel vynaložit maximální úsilí, aby byl
dodržen průběh soutěže podle kapitoly 7 těchto pravidel. Pro zajištění
plynulého průběhu soutěže provede pořadatel zejména následující opatření:
•

•
•
•

Prezence družstev musí být poblíž stanoviště časomíry a rozhlasu, aby
mohla být zajištěna snadná a průběžná komunikace a předávání
informací o přihlášených družstvech.
Prezenci družstev má zajišťovat nejméně jedna osoba znalá zvyklostí a
pravidel BNL.
Po ukončení kategorie musí pořadatel zajistit pomoc při úpravě dráhy
(přesun terčů, značek a čáry nástřiku).
Po ukončení hlavních kategorií (tzn. během rozstřelu) zahájit přípravu
cen a diplomů na vyhlášení výsledků soutěže tak, aby bylo možné
vyhlášení zahájit co nejdříve po ukončení rozstřelu. Přípravu diplomů za
první hlavní kategorii (zpravidla muži) lze zahájit již před ukončením
soutěžních útoků.
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9.5

Pořadatel zajistí foto a video záznam z jím pořádané soutěže. Materiály budou
nahrány na příslušné webové kanály BNL do 7 dní od konání soutěže.
Na webový kanál musí být nahrány všechny soutěžní útoky, tzn. pokud
družstvo provede opakovaný útok, budou zveřejněny oba útoky družstva.
Pokud v průběhu soutěže dojde ke sporné situaci nebo podání protestu, musí
být pořadatel schopen na vyžádání poskytnout videozáznam Radě BNL.

9.6

Dále musí pořadatel zajistit
• instalaci reklamních bannerů sponzorů ligy,
• přítomnost zdravotníka na soutěži, včetně řádného označení místa
zdravotnické služby,
• dostupnost formulářů pro podání protestu ve stánku časomíry a
rozhlasu,
• zajistit obsluhu a neomezené občerstvení rozhodčích v průběhu
soutěže, a to na náklady pořadatele,
• poháry pro 3 nejlepší družstva v každé hlavní kategorii,
• věcné ceny pro 10 nejlepších družstev v každé hlavní kategorii,
• ocenění pro vítěze rozstřelu (v kategorii muži se uděluje cena hlavního
sponzora BNL – sud piva),
• stanovit osobu, která bude po celou dobu průběhu soutěže k dispozici
Radě BNL.

9.7

Pořadatel má povinnost dodržet jednotné značení štítků na pohárech dle
přílohy těchto pravidel.

9.8

Pořadatel má povinnost zajistit na soutěži připojení k internetu pro potřeby
časomíry.
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