
Zápis o činnosti Předsednictva svazu UL v období 1.12. - 20. 12. 2018 

Zápis proveden korespondenčně za souhlasu členů předsednictva. 

Zapisovatel: Jiří Nečas 

 

Činnosti Předsednictva svazu UL za dané období 

1. Nové předsednictvo 

Předsednictvo svazu UL děkuje bývalým členům Předsednictva svazu UL za jejich činnost a práci, kterou 

dělali pro svaz za minulé volební období. Zároveň si nové Předsednictvo ukládá převzetí agendy a všech 

materiálů do konce kalendářního roku 2018. 

2. Slavností vyhlášení výsledků NPPT a MČR 

Vzhledem k okolnostem VH, na které proběhlo rozhodnutí o přesunutí Slavnostního vyhlášení výsledků 

NPPT a MČR 2018, předsednictvo odsouhlasilo náhradní termín akce, která se bude konat 2.2.2019 od 

16:00 na Váňově statku u Pelhřimova. 

3. Zpráva z Valné hromady Svazu UL 

Pavel Zeman a Jiří Nečas napíší a nechají zveřejnit zprávu z Valné hromady, společně s oznámením 

změny termínu Slavnostního vyhlášení na 2.2.2018. 

4. Koordinátor NPPT 2018 a výzva pro pořadatele NPPT 2019 

Marek Velát napíše a nechá zveřejnit Výzvu pro pořadatele a zároveň se stává koordinátorem NPPT 

pro rok 2019 se souhlasem předsednictva. 

5. Přístupy ke kontaktům na soutěžním webu ppt.laacr.cz 

Na základě GDPR budou mít přístup ke kontaktům na soutěžním webu pouze jeho proškolení správci a 

rozhodčí pod vedením Marka Veláta, kteří podepíší dokumenty připravené Radou LAA. 

6. Změna pravidel Section 10 ultralehkého soutěžního létání 

Petr Jonáš informoval Předsednictvo o průběhu jednání mezinárodní sportovní komise UL CIMA 

v Rijádu. Komise CIMA zvýšila MTOW na mezinárodní soutěže na 600 kg pro dvoumístná letadla ve 

dvojím obsazení, 500 kg pro dvoumístné letadlo letěné sólo a 400 kg pro jednomístné letadlo, za 

podmínky maximální pádové rychlosti 83 km/h. Dále pak ve změně pravidel je upravená dálka 

přistávacího decku, který je prodloužen na 125 m a zrušení rychlostních disciplín. Dále Petr Jonáš 

informoval o chystaném Mistrovství Evropy 2019 v Litvě u města Ignalina. 

7. Dotace v roce 2019 

Petr Jonáš, Michal Seifert a Jiří Nečas připravili programy na výzvu MŠMT pro rok 2019 týkající se 

Talentované mládeže, sportovní podpory a sportovní reprezentace. Pavel Zeman představil 

předsednictvu nový program s pracovním názvem Létající cirkus zaměřený na podporu a nábor nových 

soutěžních pilotů po letištích ČR. 

8. Vyhlášení nejlepších leteckých sportovců za rok 2018 

Jiří Nečas byl pověřen Prezidentem LAA k nominování tří nejlepších leteckých sportovců a skokana roku 

za Předsednictvo Svazu UL za rok 2018. 



9. Sportovní komise 

Petr Jonáš seznámil Předsednictvo s volbou dvou zástupců sportovní komise za Český reprezentační 

tým, kterými se stali Lukáš Běhounek a Marek Velát. Předseda svazu navrhl a oslovil tři další kandidáty 

do Sportovní komise, kteří nabídku přijali. Předsednictvo svazu zvolilo a odsouhlasilo následující 

pětičlenné složení Sportovní komise: Václav Puža, Tomáš Příhoda, Jan Prokop, Marek Velát, Lukáš 

Běhounek. 

10. Schůze Předsednictva svazu UL a Sportovní komise 

Předseda svazu ukládá všem členům Předsednictva a Sportovní komise, aby si připravili na příští schůzi 

svoje vize a představy o činnosti v těchto orgánech v příštím roce a po dobu volebního období. Dále 

pak žádá o zasílání podnětů k tvorbě bodů jednání následující schůze mimo sestavený program jednání.  

Předseda svazu navrhne místo a datum konání společné schůze Předsednictva svazu UL a Sportovní 

komise v lednu roku 2019. 

 

 

 


