Zápis z jednání předsednictva Svazu UL a Sportovní komise

Datum: 23.9.2014
Účast:

Místo: Praha, LAA ČR

Michal Seifert
Ivo Lengál
Juraj Čekan
Karel Švec
Petr Chvojka
Jan Lorenc
Jan Rýdl
Jiří Rybář

Omluveni:
Michael Lacko
Vladimír Šilhan

Body jednání:
1. Příprava VH svazu UL

Termín: neděle 9.11.2014
Místo: Jihlava
V sobotu je bohužel Pivovarská restaurace obsazena.
Program:
-

Zpráva o plnění programu Svazu UL, činnosti předsednictva a SK (Seifert)

-

Zpráva o průběhu MČR a PPT, kat.A (Seifert)

-

Zpráva o průběhu PPT, kat.B (Švec)

-

Zpráva o průběhu MS 2014 (Lorenc)

-

Zpráva o Programu podpory juniorů (Lengál)

-

Vystoupení prezidenta, ředitele správy, hlavních inspektorů LAA ČR

-

Návrh programu svazu na další období (Seifert)

-

Diskuse (moderuje Seifert?)

-

Volby do orgánů Svazu (Lorenc, mandátová komise)

-

Volby delegátů konference LAA (Lorenc, mandátová komise)

-

Přijetí usnesení (návrhová komise)

-

Vyhlášení MČR a PPT

Návrh programu svazu 2015 a 2016:
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 atlasu/mapy 1:200 000.
c) Zachování členského příspěvku 500 Kč.
d) Zajištění státní sportovní reprezentace
e) Zabezpečení MČR v UL létání s možností mezinárodní účasti
f) Zabezpečení Poháru Petra Tučka
g) Podpora mladých soutěžních pilotů
h) Propagace sportovního létání a ultralehkého létání pro radost.

2. Vyhlášení PPT

Vyhlášení proběhne na VH.
Výsledky připraví M.Seifert. Pozvánky zajistí K.Švec. Diplomy a medaile připraví
J.Lorenc.
Odměny posádkám v kategorii B – karty CCS v hodnotě 7,5,3 tisíc Kč pro 2-místné a
5,4,3 tisíc Kč pro 1-místné. Odměna pro skokana roku ve sportovní AL2 – CCS v
hodnotě 3 tisíce Kč. CCS připraví J.Čekan.
Vyhlášení dohodnuto s prezidentem LAA J.Brskovským.

3. Benefit pro členy svazu

Na minulém jednání předsednictva byla odsouhlasena možnost slevy/kuponu na
propagační předměty LAA. Uvažované řešení pomocí kuponu se slevou je technicky
komplikované a potíže by značně převýšili přínosy. Předsednictvo od záměru
ustupuje.

4. Nákup/prodej techniky

Předseda svazu informoval o průběhu jednání o nákupu nové techniky. nictvo
projednalo znovu záměr nákupu techniky a odsouhlasilo nákup letadlové techniky
2xAL2 (1x Junior, 1x Echo-Light). Echo bude určeno zejména pro juniory,
provozování a hangárování zajistí I.Lengál.
Předsednictvo odsouhlasilo záměr odprodat starší reprezentační techniku za
odhadní cenu – 2xWL1, 1xWL2 (křídlo, podvozek), AL2 motor. J.Čekan zajistí
odhadce.

5. Informace o WMC 2014

J.Lorenc podal informaci o průběhu WMC 2014 v maďarské Mátkopusztě.
Předsednictvo gratuluje medailistům a děkujeme všem účastníkům za reprezentaci.

6. Odměny za organizaci PPT, MČR a programu podpory juniorů

Odsouhlaseny odměny ve výši 1000 Kč/den při organizaci sportovních akcí Svazu
UL.

7. Příprava sportovních akcí na 2015

M.Seifert informoval o připravovaných sportovních akcích, na které bylo
prostřednictvím Rady LAA požádáno o dotaci z rozpočtu MŠMT. Po zkušenostech
z minulých let jsou plánovány odděleně semináře pro rozhodčí a organizátory soutěží
a zvlášť pro začínající soutěžící. Praktická část navazující na seminář bude
rozdělena na navigaci a přesnost přistání.
Byly projednány zásady organizace MČR a PPT na rok 2015. K. Švec osloví
potencionální organizátory jednotlivých kol PPT, tak aby bylo možno kalendář akcí
zkoordinovat a uzavřít již v lednu 2015. Plánováno bude 10 kol, organizátoři se
povinně zúčastní zimního školení.
Vyhodnocovací SW je dokončen a plně funkční. Pro sezonu 2015 budou pro obsluhu
programu vyškoleni i junioři zapojení do programu podpory.

8. Vyúčtování reprezentace

Dotace na údržbu – byl projednán plán údržby, dotace bude vyčerpána celá.

Z rozpočtu reprezentace bude hrazen nově plánovaný workshop zaměřený na
týmovou spolupráci. Uskuteční se počátkem prosince.

9. Rozhodčí – školení, udržování seznamu

I.Lengál osloví viceprezidenta FAI J.Dodala s dotazem na možnosti obnovovacího
školení pro rozhodčí a konsolidace seznamu rozhodčích.

zapsal Ivo Lengál

