
Zápis z jednání předsednictva a sportovní komise Svazu UL  

Datum: 4. 10. 2016     Místo: Praha 

Účast:   Lenka Bejčková 

Michal Seifert 

  Ivo Lengál 

  Juraj Čekan 

Jan Lorenc  

Michael Lacko  

Petr Chvojka 

Karel Švec 

Omluven:  Jiří Rybář 

1. Podpora mladých talentů  

I. Lengál navrhne odměny pro instruktory, podílející se na programu.  

I. Lengál z časových důvodů nechce nadále vykonávat funkci trenéra mladých talentů, 

program podpory mladých talentů převezme L. Bejčková s pomocí J.Čekana a M.Lacka.  

Předsednictvo děkuje za jeho odvedenou práci.  

 

2. Rozhodčí, CIMA 

SK pověřuje I. Lengála k ověření vyřízení žádosti podané Aečr k vydání průkazů rozhodčích a 

změnu zástupce CIMA z V. Šilhana na P. Jonáše. 

 

3. Organizace NPPT a MČR 2017 

Sk se usnesla, že na všech kolech NPPT bude vypsána kategorie A s tím, že do MČR se budou 

započítávat tři nejlepší dosažené výsledky ze soutěží, které se zúčastní alespoň 5 posádek 

v kategorii. K účasti a hodnocení v MČR je třeba podat písemnou přihlášku.  

SK se shodla na návrhu K. Švece, umožnit zorganizování MČR pro rekreační kategorii. 

 

4. Úprava sportovního řádu  

Změny vyplývající z bodu 3 budou zapracovány do přílohy Sportovního řádu – Organizace 

MČR a NPPT pro rok 2017 

 

5. Stav techniky 

SK konstatovala pokles úrovně péče o zapůjčenou techniku v majetku LAA, jak po stránce 

dodržování limitů, tak po stránce vedení záznamů o provozu. 

SK dává povinnost provozovatelům a vypůjčitelům dopisovat po každém letovém dni nejen  

fyzickou letadlovou knihu, ale i její elektronickou verzi včetně uvedení maximální dosažené 

rychlosti a max.hodnoty G-metru. V případě zjištění překročení technických limitů letadla 

nebo porušení pravidel pro zapůjčení nebude pilotovi nadále umožněno létání s letadlem 

v majetku LAA ČR. Případné zjištěné škody či náklady spojené s nápravou půjdou na vrub 

vypůjčitele.  

Do  OK-UUS 90 J.Čekan nainstaluje akcelerometr.  



 

6. Změna Stanov LAA 

Předsednictvo svazu UL podporuje iniciativu Rady LAA o změnu Stanov pro možnost přijímání 

dětských členů ve věku 10 až 15 let. 

 

7. Program VH 

Registrrace od 9 hodin, začátek v 10 hodin.  

Zprávy přednese: 

Ekonomická zpráva Jiří Rybář. Zpráva o NPPT Karel Švec. Obecné Michal Seifert. Zpráva 

Junioři I. Lengál. Reprezentace Jan Lorenc. 

 

Předsednictvo schválilo program svazu UL na období let 2017 – 2018: 

a) Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající regulace ultralehké kategorie 

na národní úrovni a podporovat vznik nové evropské kategorie s ekvivalentní mírou regulace 

i pro vyšší maximální vzletovou hmotnost (LSA). 

b) Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Leteckého Atlasu (2017) a mapy (2018) 1:200 000. 

c) Zachování členského příspěvku 500 Kč. 

d) Zajištění státní sportovní reprezentace. 

e) Zabezpečení  MČR  a to i pro rekreační kategorii 

f) Zabezpečení Poháru Petra Tučka. 

g) Podpora programu pro mladé soutěžní piloty a navigátory. 

h) Propagace sportovního létání a rozvíjení ultralehkého létání pro radost. 

 

8. CIMA 

Předsednictvo schválilo cestu Petra Jonáše na jednání CIMA 

 

 

 

 


