Zápis z jednání Sportovní komise svazu UL

Datum: 21.1.2013
Účast:

Místo: Praha, LAA ČR

Michal Seifert
Ivo Lengál
Juraj Čekan
Jan Lorenc
Karel Švec
Petr Chvojka
Michael Lacko
Vladimír Šilhan (skype)

Body jednání:
1. Sportovní kalendář
Projednán sportovní kalendář na rok 2013. PPT bude mít 10 kol, MČR 5kolový systém +
technické disciplíny před ME v Kamenici n.C. (Skuteč 2.8.-5.8.2013).
Sportovní kalendář je přílohou tohoto zápisu.
2. Organizace PPT
Pohár Petra Tučka – podmínky stejné jako loni:
-

účast organizátora na semináři,

-

supervizor soutěže určený SK,

-

příspěvek Svazu UL do výše 5000,- Kč na stavbu tratě a organizaci,

-

příspěvek Svazu UL pro soutěžící (pilot musí být členem svazu UL) 20 l na
posádku,

-

SK zajistí vytištění map a fotek, zapůjčení loggerů a přistávacího decku

-

organizátor připraví článek do časopisu Pilot (odevzdání je podmínkou
k proplacení příspěvku).

Výše příspěvku Svazu UL vychází z předpokladu schválení dotace z MŠMT (předpoklad
březen 2013).
Organizace PPT a MČR je v příloze tohoto zápisu.
3. Sportovní řád 2013

Projednány úpravy Sportovního řádu pro rok 2013, který je uveden v příloze zápisu.
Byla projednána možnost zavedení nové kategorie LSA, zatím do SŘ nebude promítnuta
samostatně, letouny se mohou zapojit do PPT kat. B. SK podporuje snahu o vypsání
neoficiální soutěže pro tuto kategorii přidružené k ME v Kamenici nad Cirochou.
4. Přidělený majetek – Dvůr Králové

Byla projednána problematika přiděleného majetku L.Hynkovi (kompletní
jednomístný MZK), O.Hynkovi (křídlo na dvoumístný MZK) a J.Řehákovi (kompletní
jednomístný MZK), kteří se již soutěžnímu létání přestali věnovat. P. Chvojka a J.
Čekan zajistí převoz zapůjčené techniky z Dvora Králové.
5. Nové loggery

Nové (dobíjecí) loggery budou přiděleny členům reprezentantům. Navrácení a
kontrolu starších modelů zajistí J.Čekan. Pro potřeby seriálu PPT budou k dispozici 2
sady po 20 ks.
6. Projekt Junioři – Podpora mladých talentů
V projektu podpory juniorů jsou připraveny obdobné aktivity jako v roce 2012:
27.4.-1.5.

seminář a navigační kurz Skuteč,

11.7.-14.7.

soustředění Kraví Hora,

2.8.-5.8.

technické disciplíny Skuteč

Junioři se budou také účastnit seriálu soutěží PPT a MČR.
7. Nominace na sportovce roku 2012
SK nominovala do ankety sportovec roku 2012:
M.Seifert-O.Záluská (mistři ČR v kategorii WL2),
P.Jonáš (mistr ČR v kategorii AL2 a nejúspěšnější junior),
J.Bém-J.Lorencová (světový rekord v kategorii AL2).

zapsal Ivo Lengál

