Zápis z jednání předsednictva a sportovní komise svazu UL
Datum: 16. 01. 2016
Účast:

Místo: Havlíčkův Brod

Michal Seifert
Ivo Lengál
Juraj Čekan
Karel Švec
Michael Lacko
Lenka Bejčková
Petr Chvojka

Omluveni: Jan Lorenc, Jiří Rybář

Body jednání:
1. Zpráva o stavu financí za rok 2015 a plánovaný rozpočet na 2016

Michal Seifert přednesl zprávu o aktuálním stavu financí.
Předsednictvo svazu schválilo paušální částku na úhradu nákladů spojených
s prací pro předsednictvo, sportovní komisi a reprezentační družstvo pro
Michala Seiferta a Lenku Bejčkovou.
Předsednictvo projednalo čerpání rozpočtu svazu UL a reprezentace.
Schválilo formát soutěží a seminářů stejný jako v předchozím roce.
2. Vyhodnocení seminářů bezpečnostního přistání

Po zkušenostech ze seminářů o BP 2015 předsednictvo doporučuje SK
hlavnímu inspektorovi provozu ULL Zdeňku Doubkovi zaměřit větší důraz na
dodržování nácviku přistání s vypnutým motorem.

3. Výběr pořadatelů PPT

SK vybrala z 12 uchazečů 10 a schválila následující kalendář na rok 2016
kolo
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letiště
H.B. Seminář
Havlíčkův Brod
Kotvrdovice
ČB/ Strun
Jehnědí
Kyjov
Letovice
Cheb
Hradec Králové
MČR-HB
Kraví Hora
Soběslav

termín
23.4.2016
24.4.2016
7.5.2016
21.5.2016
4.6.2016
18.6.2016
2.7.2016
16.7.2016
30.7.2016
13.8.2016
3.9.2016
17.9.2016

Vyhlášené kategorie
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B
B
B
A+B
B
A+B
A+B
A+B
B

4. Zástupce CIMA

V. Šilhan požádal SK o výběr vhodného kandidáta pro zastupování v CIMA
FAI. SK navrhuje P. Jonáše, kterého v této věci osloví I. Lengál.
5. Teamleaderer

Vladimír Šilhan nabízí svou účast na pozici teamleader národního družstva
v Anglii. SK schválila V.Šilhana jako TL, jako asistenta Martina Geršla.
6. Problematika mladých talentů

Úkol z minulé SK předložil I. Lengál, proběhla diskuze a úprava pravidel na
rok 2016, Zásadní změna je v systému zapojení MT do přípravy soutěží a
dalších činností týkajících se svazu ultralehkého létání.
Byl zaveden kreditní systém, v případě nesplnění povinné půlroční kvóty
kreditů bude MT posunut o výkonnostní třídu níže, v případě nesplnění roční
kvóty bude MT z projektu mladých talentů vyřazen.

Výše kreditů na rok 2016
1. Počet potřebných kreditů za celý rok: 10. Do konce července je povinnost
získat minimálně 5 kreditů.
2. Kredity přiznává kouč.
Přibližné vodítko odsouhlasené SK UL na rok 2016:

2 kredity - celodenní odborná práce (vyhodnocování, článek, apod.)
1 kredit - celodenní pomocná práce (deck, registrace, apod.)

Další kredity mohou být specifikovány dle momentální potřeby Svazu UL.
Činnosti a výši kreditů může také určit osobní kouč po dohodě s určeným
zástupcem SK.

7. Termín valné hromady svazu UL

5. listopadu 2016, od 10:00 na Váňově statku Dubovice
8. Zástupce v Redakční radě časopisu Pilot

Ing. J.Rýdl požádal předsednictvo nahrazení ve funkci zástupce svazu
v redakční radě. Za tímto účelem byl osloven Jan Lukeš, který navrženou
funkci přijal a předsednictvo jej potvrdilo jako nového zástupce v RR za Svaz
Ul. Předsednictvo svazu UL děkuje, Ing. J. Rýdlovi za práci v redakční radě.
9. ME 2017

Proběhla informační schůzka se zástupci Aeroklubu Havlíčkův Brod. SK
informovala o nárocích, které pořadatel musí splňovat. AKHB své
pořadatelství potvrdí do března 2016 po členské schůzi AK.
10. Informace o stavu splacení prodaného majetku

Dle informací od ekonomky LAA ČR dosud nezaplatili plnou výši prodávaného
majetku tito členové: Mgr. Jan Hájek, Jiří Zítka a Petr Hynek. Sk pověřuje
Lenku Bejčkovou, aby dlužníky obeslala s poslední výzvou k úhradě a pokud
nebude zaplaceno do 29.2. Budou vyzvání k vrácení majetku, ten bude určen
k dalším prodeji.
11. Sportovní řád, Organizace MČR a PPT 2016

Byl schválen Sportovní řád na rok 2016 – doplněn o pravidla pro rozhodčí.
Schválena Organizace MČR a PPT na rok 2016 - přidána povinnost pro členy
reprezentace účastnit se vícedenní soutěže v technických disciplínách a
zrušen koncept soutěže pro dvoumístné stroje v jednomístném obsazení

