BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA
Zápis ze schůze Rady BNL a Výboru pořadatelů 8. 5. 2022
V Tomicích
Přítomni: K. Adamová, J. Trefil, J. Švec, M. Adam, L. Košata, E. Kubásková, M. Šípek, O. Mašek
M. Lalouček
Omluveni: V. Hlinská, A. Hlinský, L. Vítek, J. Burda
Hosté: J. Čermák, L. Kamrýt
Program:
1) Přivítání, seznámení s programem schůze, volba zapisovatele
2) Zpráva o finančním hospodaření
3) Soutěž v Miřeticích EXPÚ + BNL
4) Slavnostní vyhlášení 2022
5) Sponzoring a propagace
6) Rozhodčí
7) Časomíra
8) Úprava pravidel
9) Ostatní náměty a diskuse

1) Přivítání, seznámení s programem schůze, volba zapisovatele
Program schůze byl několik dní dopředu zaslán všem zúčastněným s možností
připomínkování a doplňováním jednotlivých bodů.
Všichni s navrhovaným programem schůze souhlasí.
Zápis provede K. Adamová.
2) Zpráva o finančním hospodaření
Předsedkyně spolku Benešovská hasičská liga v požárním útoku, z.s. seznámila Radu
BNL i Výbor pořadatelů se zprávou o hospodaření spolku za uplynulý rok 2021.
Rada BNL schválila svým hlasováním zprávu o hospodaření bez výhrad.
3) Soutěž v Miřeticích EXPÚ + BNL
Zástupce pořadatele soutěžního kola v Miřeticích představil všem přítomným
konkrétní odchylky pravidel a zvyklostí v pořádání EXPÚ a BNL. Všechny tyto
skutečnosti budou shrnuty do přehledného dokumentu a zveřejněny na webových
stránkách BNL. Dokument bude sloužit pro lepší orientaci v organizaci soutěže
nejen pro soutěžící.
4) Slavnostní vyhlášení 2022
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BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku
Rada BNL rozhodla o vyhotovení veřejné výzvy pro uchazeče o pořádání
slavnostního vyhlášení výsledků BNL 2022.
Mezi hlavní požadavky patří zejména dostatečná kapacita prostor a slavnostní
provedení večera. Zájemci mohou zasílat své žádosti na e-mail BNL do 1. 7. 2022.
5) Sponzoring a propagace
Spolupráce se stávajícími sponzory bude pokračovat. Návrhy na nové spolupráce
budou řešeny individuálně a pořadatelé budou o nabídkách informováni.
V letošní sezóně bude opět omezeno množství jednorázových plastových kelímků.
Proto uvítáme, když budou soutěžící hojně využívat plastové kelímky na více použití.
Materiál (stany, lavice, stoly, bannery, pípy, atd.) jsou složeny ve Všechlapech.
Vyzvednutí na první soutěž proběhne po domluvě. Nutno nechat provést vyčištění
a servis chladících zařízení a píp.
6) Rozhodčí
Tým rozhodčích se rozroste o novou členku a je nutné ji vybavit jednotným
ustrojením.
7) Časomíra
I v letošním roce je mezi pořadateli poptávka po načeradské časomíře. Dle
předaných informací provozovatel počítá s termíny BNL, přesto je třeba si zajištění
časomíry potvrdit na jednotlivá soutěžní kola s předstihem.
8) Úprava pravidel
Ve stávajících pravidlech bude upraveno několik nepřesných specifikací: délka
startovní čáry, opravení spadlé savice před stratem, kvalifikace náhradních týmů do
rozstřelů
Tyto změny budou zřetelně vyznačeny v pravidlech, která budou následně
zveřejněna na webových stánkách s dostatečným předstihem před zahájením
sezóny.
9) Ostatní náměty a diskuse
Soutěž SDH Chlum byla zrušena bez náhrady z důvodu zrušení plánované
rekonstrukce trati.
Zástupkyně SDH Chářovice informovala přítomné o možnosti zrušení soutěžního
kola v Chářovicích. Tuto skutečnost je nutné objasnit nejpozději do 1. 6., aby mohla
být včas informována veřejnost.

Zapsala: Kateřina Adamová
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