Zápis z jednání předsednictva Svazu UL
Datum: 7.12.2014
Účast:

Lenka Bejčková
Michal Seifert
Ivo Lengál
Juraj Čekan
Jan Lorenc
Michael Lacko
Petr Chvojka

Omluveni:

Jiří Rybář

Místo: Seč, Jezerka

Body jednání:
1. Volba předsedy

Předsedou svazu UL byl jednomyslně zvolen Michal Seifert.
2. Zástupci svazu v Radě LAA

Předsednictvo svazu určuje zástupce svazu UL od 1.1.2015:
Michal Seifert, Lenka Bejčková
Náhradníci: Juraj Čekan, Jiří Rybář
3. Nominace do Sportovní komise

Předsednictvo ustavuje SK ve složení:
Lenka Bejčková, Michal Seifert, Ivo Lengál, Juraj Čekan, Jan Lorenc, Michael Lacko, Petr
Chvojka, Karel Švec.
4. Rozdělení oblastí odpovědnosti v rámci předsednictva a SK

M.Seifert - Dotace, rozpočty, program juniorů, organizace PPT, reprezentace, sw pro
vyhodnocování soutěží
L.Bejčková - Dotace, rozpočty, webové stránky
I.Lengál - program juniorů, mezinárodní otázky –EMF
M. Lacko – odznaky Colibri
K. Švec – organizace PPT
J. Čekan – technika
P. Chvojka – technika
J.Rybář – ekonomika
J. Lorenc – PR, Marketing
Delegát ve CIMA FAI - Vladimír Šilhan

5. PR, marketing

Předsednictvo svazu zřizuje na návrh širšího reprezentačního týmu marketingovou
skupinu (MS) ve složení – O. Záluská, L. Frebort, J. Krajča, I. Rubáčková, J. Lorenc.
Předsednictvo pověřuje MS těmito úkoly:
1) zpracovat podklady pro sponzory
2) zpracování návrhu propagačních materiálů pro soutěžní létání
3) webové stránky - doplnění prostoru na webu LAA ČR, část reprezentace,
navrhnout update u ostatních částí webu spadající pod SVAZ UL, kontrola a update
informací na Facebooku a G+
Veškeré výstupy (vyjma on-line reportáží na FB a G+) předkládá skupina ke
schválení Předsednictvu svazu.
6. PPT, MČR, ostatní soutěže v roce 2015

Byl projednán předběžný zájem o pořádání jednotlivých kol PPT a seriálu MČR.
Část MČR v tech. disciplínách proběhne před odletem na EMC v Polsku. Navrženo
letiště v Jaroměři – projedná I.Lengál. Organizaci soutěže zajistí I.Lengál, decky
J.Lorenc, ekonomiku M.Lacko.
Soustředění na přesnost přistání předběžně H.Brod.
Organizace MČR bude v základu stejná jako loni.
- MČR v kategoriích WL1 a AL1 bude formou víkendové soutěže, tak aby se soutěže
mohli zúčastnit i piloti běžně soutěžící ve dvoumístných kategoriích.
Organizace Pohár Petra Tučka 2015
Podání žádosti o organizaci koordinátorovi PPT2015 Karlu Švecovi emailem:
flotech@volny.cz.
Žádost musí obsahovat minimálně dva navrhované termíny, předpokládaný počet
posádek, počet organizačního zajištění, žádosti projedná SK na lednovém zasedání.
V případě větší nabídky od organizátorů nežli je deset kol si Sk vyhrazuje právo
rozhodnout o výběru pořadatelů. Při rozhodování bude bráno v úvahu umístění
letiště, zkušenosti s již pořádanou soutěží (bez zásadních problémů), vysoká účast
v minulých letech. V případě nového pořadatele nutnost aktivní účasti zkušeného
pořadatele.

Povinnosti pro organizátory:100% účast minimálně jednoho člena organizátora na
dvoudenním semináři – nebude-li stanoveno jinak – bude uspořádán v měsíci únoru
nebo březnu
zaslání pozvánky k uveřejnění na webu LAA ČR, elektronicky na email
lenka.bejckova@centrum.cz minimálně 14 dní před zahájením soutěže.
zajištění předání vyhodnocovacího sw s výsledky po ukončení soutěže
koordinátorovi SW Michalu Seifertovi
organizátor připraví článek do časopisu Pilot (odevzdání je podmínkou k proplacení
příspěvku)
Svaz zajistí:
supervizor soutěže určený SK
zpracování soutěžní mapy dle zadání organizátora
SW pro vyhodnocení soutěže
příspěvek Svazu UL pro soutěžící (pilot musí být členem svazu UL) 20 l na posádku
vytištění map a fotek, zapůjčení loggerů a přistávacího decku (dopravu si zajištuje
pořadatel)
pro jednotlivá kola PPT se budou vyžadovat přihlášky předem a to motivačním
způsobem (registrace předem - startovné 100 Kč, bez předběžné registrace - 150,Kč).
příspěvek Svazu UL do výše 5000,- Kč včetně DPH na stavbu tratě a organizaci
(výše příspěvku Svazu UL vychází z předpokladu schválení dotace z MŠMT )
Příslušnou úpravu SŘ na příští zasedání SK připraví I.Lengál.
Podmínky a kalendář soutěží bude finalizován na příštím jednání SK.
7. Seminář pro rozhodčí a organizátory soutěží

V roce 2015 bude uspořádán seminář pro rozhodčí a organizátory soutěží odděleně
od semináře pro soutěžící. Seminář proběhne předběžně únor/březen 2015 v nějaké
vhodné lokalitě uprostřed republiky dopravně dostupné. Upřesnění lokality a termínu
– M.Seifert na příštím zasedání SK.
8. Vyhodnocení účasti na PPT a MČR, povinnosti

Posádky, které v roce 2014 nesplnily povinnou účast na soutěžích:
J.Zítka/I.Rubáčková a J.Hájek/M.Spurná

I.Lengál jménem SK zašle uvedeným posádkám informaci o nesplnění podmínky
nominace pro rok 2015.
9. Program podpory juniorů

Předsednictvo svazu se usneslo na úpravě podmínek pro zařazení do programu
podpory mladých soutěžních pilotů – účastník programu musí být student denního
studia, podporován bude do 26 let.
10. Nákup/prodej techniky

Předsednictvo projednalo znovu záměr nákupu techniky a jako druhý letoun AL2
odsouhlasilo nákup letounu JK05L Junior.
Předsednictvo upřesnilo záměr odprodat starší reprezentační techniku. Přidělená
technika na které má současný uživatel předkupní právo bude nejprve nabídnuta
současným uživatelům. Majetek, který není přidělen bude prodán zájemci s vyšší
nabídkou ceny.
11. Povinnost členů reprezentačního teamu

Členové reprezentačního týmu, junioři zařazeni do programu podpory do 23 i do 26
let a širší reprezentační team, mají povinnost být členem LAA a svazu UL, pilot musí
mít zaplacený svazový příspěvek do konce ledna 2015. Kontrolu zaplacených
poplatků provede Lenka Bejčková do konce února.

12. Organizace zasedání předsednictva a SK

Při zasedání předsednictva a SK je pro vzdálenější účastníky možné použít Skype.
Bude otestováno během příštího jednání. Pokud se tato forma osvědčí bude ji možné
použít v některých případech i pro celé jednání, pro všechny účastníky.

zapsal Ivo Lengál

