BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA
Zápis ze schůze Rady BNL 5. 5. 2021
Schůze proběhla online
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1. Nové logo
Rada BNL prošla všechny návrhy a ve spolupráci s Výborem pořadatelů vybrala
3 návrhy, které budou předloženy veřejnosti k vyjádření. Veřejnost bude moci
vyjádřit své sympatie/antipatie k jednotlivým logům. S přihlédnutím k reakcím
veřejnosti Rada BNL následně vybere nové logo.
Následně bude s autorem loga sepsána darovací smlouva, která převede
autorská práva k užívání loga, se zapracování dalších důležitých požadavků.
2. Vysílačky pro rozhodčí
Ve spolupráci s rozhodčími Rada BNL rozhodla o zakoupení sady vysílaček, které
usnadní komunikaci na soutěžích mezi rozhodčími, pořadatelem, komentátorem
a obsluhou časomíry. Byl proveden cenový průzkum a vybrána nejvýhodnější
nabídka od internetového dodavatele.
k. Adamová vysílačky objedná
3. Schůze s rozhodčími
Rada BNL navrhne rozhodčím schůzi ještě před zahájením sezóny, termín bude
po konzultaci se zúčastněnými upřesněn.
Tématem schůze budou nová pravidla, fungování organizace BNL a další.
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BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku
4. Schůze s časomírou
Kvůli přetrvávajícím potížím s časomírou na soutěžích, zejména problikávání
terčů, je nutná konzultace s konstruktérem časomíry M. Maršíkem. J. Trefil ho již
kontaktoval, Předal kontakt L. Košatovi, který sjedná schůzku.
5. Pravidla
L. Košata zapracoval poslední připomínky k novým pravidlům, která
poskytl předsedkyni BNL ke kontrole. Do příští schůze bude vytvořena finální
verze, která bude předána Výboru pořadatelů a rozhodčím k případným
připomínkám.
6. Stanovy spolku
Na základě schválení nové organizační struktury byly vytvořeny nové stanovy
spolku, které budou schváleny Radou BNL na jedné z následujících schůzí.
Předseda a místopředseda Rady BNL se stanou zároveň nejvyššími představiteli
spolku.
7. Razítko
V souvislosti se změnou loga bude vytvořeno nové razítko BNL bez loga.
K. Adamová zařídí výrobu dvou nových razítek, které nahradí stávající.
8. Nový web
L. Košata vytváří nový web, který představil Radě BNL. Na obsahu nových
webových stránek bude Rada BNL intenzivně pracovat.
Ze starého webu je nutno archivovat články a další důležité informace.

Příští schůze proběhne 19. 5. 2021
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