
Zápis z jednání Předsednictva svazu UL spolu se sportovní komisí dne 2. 2. 2019 

Váňův statek, Pelhřimov 

Přítomni za PULS: Jiří Nečas, Michal Seifert, Petr Jonáš, Juraj Čekan, Marek Velát, Pavel Zeman 

Přítomni za SK:   Tomáš Příhoda, Václav Puža, Jan Prokop, Marek Velát, 

Lukáš Běhounek (Skype) 

Omluveni:  Jiří Rybář 

Zapisovatel:  Jiří Nečas 

Hosté:   Aleš Trtil 

 

Body jednání PULS 

1. Práce sportovní komise 

Předsednictvo Svazu UL projednalo se Sportovní komisí koordinaci jejich spolupráce a činností. 

Také seznámilo SK s rozsahem její odpovědnosti a náplní práce.  

2. Úpravy sportovního řádu 

Předsednictvo projednalo se Sportovní komisí úpravy Sportovního řádu a jeho aktualizace. 

V rámci úprav bude na každé stránce dokumentu verze a datum vydání. 

3. Úpravy dokumentu Organizace Mistrovství ČR a NPPT  

Předsednictvo projednalo se Sportovní komisí úpravy dokumentu Organizace Mistrovství ČR a 

NPPT. V rámci úprav bude na každé stránce dokumentu verze a datum vydání. 

4. Startovné NPPT 

Předsednictvo se Sportovní komisí projednalo návrh na zvýšení startovného NPPT na základě 

zkušeností a požadavků pořadatelů ze stávajícího stavu 100 Kč na osobu pro registrované 

soutěžící, a 150 pro neregistrované soutěžící, zvýšení na 150 Kč pro registrované soutěžící a 200 

Kč pro neregistrované soutěžící. 

5. Přistávací Deck 

Na základě stavu stávajícího přistávacího decku a nutnosti jeho prodloužení na 125 m dle 

aktuálních pravidel předsednictvo rozhodlo o pořízení nového decku pro účely soutěží. 

6. Přednášky pořádané Svazem UL 

Petr Jonáš a Pavel Zeman seznámili předsednictvo s aktuálním stavem chystaných přednášek na 

FIC Praha a ABS Jets Praha. 

Body Sportovní komise 

1. SŘ příloha 1 bod 10.3 

Tomáš Příhoda poukázal na nejasné znázornění tabulky bodování. SK připraví úpravu tabulky  

ve smyslu konkrétního příkladu bodování. 



2. SŘ příloha 1 bod 4.3 

SK se shodla na tom, že je potřeba určit termín, do kdy budou výsledky soutěže definitivní.  

V případě, že budou stížnosti či protesty, po týdnu od uskutečnění soutěže budou výsledky  

v konečné podobě a nebude možnost je již změnit. SK tento bod upraví. 

3. SŘ bod 2.1 (b) 

SK doplní k tomuto bodu pohárových soutěží třetí možnost v podobě MČR.  

4. SŘ příloha 1 bod 10.6. (a) (2) 

Petr Jonáš informoval o změně, která proběhla na poslední schůzi CIMA. Deck se prodloužil ze  

100 m na 125 m. SK zajistí fyzické prodloužení pásma na vytýčení decku a opraví specifikace  

decku ve SŘ. 

5. SŘ příloha 1 bod 10.6. (a) (2) 

Václav Puža upozornil na nepřesnou definici přesného přistání. Týká se ostruhových letadel.  

V případě dosednutí na tři body je podle současné definice nemožné získat 250 bodů (rozpor  

mezi dotykem hlavního podvozku v decku a prvního dotyku ostruhy před deckem). SK připraví  

úpravu tohoto pravidla. 

6. SŘ Příloha 1 bod 3.1 (b) 

SK odsouhlasila zvýšení startovného o 50 Kč – tzn. výše startovného je pro pohárové soutěže  

150 Kč za jednoho účastníka soutěže v případě předběžné registrace, 200 Kč bez předběžné  

registrace. 

7. Vyhodnocení soutěží 

SK společně s Předsednictvem projednala úpravy vyhodnocení a započítávání výsledků  

z jednotlivých kol vedoucích k snazšímu a více spravedlivému celkovému vyhodnocení za  

sezónu. SK úpravy zpracuje. 

8. Vyhodnocení MČR 

SK společně s Předsednictvem prodiskutovala formu vyhodnocení MČR. SK zpracuje návrh. 

9. Organizace soutěží 

SK aktualizuje dokument Organizace Mistroství ČR a NPPT v UL létání pro letošní rok. 

10. Registrace soutěžících 

SK se shodla na tom, že je velmi žádoucí, aby se soutěžící včas registrovali na soutěž. Připraví  

k tomu pravidlo. 

11. Třída C 



Proběhla diskuze ohledně třídy C veterán. SK třídu nadále zachová. 

12. Supervize soutěží 

Jiří Nečas informoval nové členy SK o organizaci soutěží NPPT – finance, dohled, kresliči tratí,  

tisk map atd. SK určí dohled pro každé kolo NPPT. 

13. Informační článek v Pilotu 

Tomáš Příhoda připraví článek do Pilota na úvod soutěžní sezóny, ve kterém budou kromě  

jiného zmíněny změny pro letošní sezónu a upozornění na včasnou registraci do soutěží. 

14. Kalendář soutěží 

Kalendář soutěží pro rok 2019 schválila SK i Předsednictvo korespondenčně 21. 1. 2019. 


