LAA ČR Svaz UL

SK

13.04.2022

Zápis ze schůze Sportovní komise Svazu UL
Datum:

06.04.2022, 20:00 – 23:30 hod.

Přítomni:

Tomáš Příhoda, Václav Puža, Jan Prokop, Lukáš Běhounek, Marek Velát

On-line jednání.

1. Úpravy Sportovního řádu pro rok 2022
•

•
•
•

Návrh M. Veláta na přidání nového bodu do části 2.10.5 Penalizace, který by specifikoval
penalizaci za pozdní odevzdání soutěžní mapy a loggeru k vyhodnocení, nebyl přijat. SK navrhla
požadavek na včasné odevzdání mapy a loggeru k vyhodnocení uvádět v soutěžním zadání –
poslední řádek tabulky s popisem otočných bodů „Po průletu KBT přistát dle vytýčení do 15
min“ nahradit „Po průletu KBT odevzdat soutěžní mapu a logger k vyhodnocení do 30 min“.
Konkrétní časový limit může být přizpůsoben podmínkám konkrétní soutěže.
Proběhla diskuse ohledně bodu 2.10.3 Bezpečnost.
Byly opraveny formální chyby.
SK schválila znění Sportovního řádu pro rok 2022.

2. Úpravy Organizace MČR a NPPT v ul. létání pro rok 2022
•

•
•

Úprava bodu 1.10. (tento bod byl kvůli nevyzpytatelné covidové situaci pro rok 2021 zmírněn):
o Pravidlo účasti zpřísněno do původní podoby před rokem 2021 – minimální účast
na dvou z pěti kol…
o Úprava znění pravidla pro lepší srozumitelnost.
Návrh M. Veláta na přidání nových bodů 1.13. a 2.9., které zajistí ředitelům soutěží bodovou
kompenzaci do celkových výsledků MČR a NPPT, byl schválen.
SK schválila znění Organizace MČR a NPPT v ul. létání pro rok 2022.

3. Další body jednání
•
•
•
•

Diskuse ohledně složení disciplín na vícedenní soutěži MČR.
Zapůjčení loggerů Š. Sedláčkovi na navigační soutěž Potkali se u Kolína konanou 23.4.2022.
Zhodnocení činnosti Jury v minulých letech. Dle bodu 2.2.3 Sportovního řádu si soutěžící
na první letošní soutěži zvolí dva zástupce Jury pro letošní rok.
T. Příhoda upozornil na nedostatečně jasnou formu zadání disciplín přesného přistání
na loňské vícedenní soutěži MČR. SK požaduje písemné zveřejnění zadaní disciplín přesného
přistání na hlavní nástěnce (tabuli) vícedenní soutěže MČR.

4. Update po schůzi Předsednictva Svazu UL 13.04.2021
•
•
•

M. Velát seznámil předsednictvo mimo jiné s novými změnami v dokumentu Organizace MČR
a NPPT v ul. létání pro rok 2022
Předsednictvo zamítlo nové body Organizace týkající se bodové kompenzace ředitelů soutěží
z důvodu nadbytečnosti a vysoké pravděpodobnosti vyvolání kontroverze.
Nové body 1.13. a 2.9. byly odstraněny.

Zapsal: Marek Velát
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