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Antonín Brůna
Černická 3/1963
100 00 Praha 10
V Praze dne 11. 5. 2015
Věc: Odpověď na Žádost Antonína Brůny ze dne 25.4.2015
Členové Předsednictva Svazu ultralehkého létání a jeho Sportovní komise se
zabývali vaším dopisem a žádostí v něm obsaženou a shodli se jednoznačně na
následujícím stanovisku:
Velmi si vážíme Vašeho zájmu o soutěž Pohár Petra Tučka. Jsme rádi, že
pohárová soutěž se v posledních letech těší dobré účasti pilotů napříč celou
republikou. Nebylo tomu vždy tak. Jednou z příčin slabší účasti posádek v
minulých letech byl fakt, že existovala pouze jedna kategorie soutěže, která v sobě
zahrnovala jak soutěžní piloty s vysokou výkonností a reprezentačními ambicemi
tak běžné rekreační piloty s minimální nebo žádnou zkušeností z podobných
soutěží. Začínající posádky pak ztrácely motivaci k účasti na více soutěžích. Jsme
přesvědčeni, že současný systém dvou oddělených kategorií je nastaven správně.
O další (seniorské) sportovní kategorii zatím neuvažujeme, ale pokud se Vám
podaří pro tuto myšlenku získat dostatečný počet posádek, velmi rádi ji v
budoucnu vyhlásíme. Stále máte možnost létat v rekreační kategorii s ostatními
posádkami avšak bez započtení bodů do hodnocení soutěže a následně celého
ročníku.
Za Předsednictvo a Sportovní komisi svazu UL
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