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

Omluveni:  Jiří Rybář  
Zapisovatel: Jiří Nečas   
 

Body jednání 
 

1. NPPT 2019 
Velát M. seznámil členy předsednictva s průběhem příprav Navigačního Poháru Petra Tučka 
2019. Také obeznámil členy předsednictva se seznamem pořadatelů a supervizorů pro 
jednotlivá kola NPPT 2019. Marek Velát referoval o činnosti Sportovní komise a předložil k 
připomínkování nový Sportovní řád 2019 a Organizaci soutěží NPPT a MČR. 
 

2. MČR 2019 
Velát M. seznámil s novým systémem bodování MČR.  
Jiří Nečas seznámil členy předsednictva s průběhem jednání se zástupci AK Hosín o 
pořádání MČR 2019 a MS 2020, s tím, že další jednání by bylo již společné v průběhu 
měsíce května.  
Jiří Nečas navrhl, aby technická část MČR na Hosíně sloužila co nejvíce jako příprava na 
MS 2020 konané na stejném letišti. Předsednictvo navrhlo uspořádání školení národních 
rozhodčích UL na letišti Hosín v průběhu pořádaného MČR v UL. 
 

3. MS 2020 
Nečas na základě jednání s AK Hosín sestavil seznam priorit v rámci zajištění MS 2020: 

 sestavení rozpočtu - květen 2019 
 sestavení realizačního týmu - červenec 2019 
 založení s spuštění soutěžního webu WMC 2020 - červenec 2019 
 sponzoring - celoročně 

Na základě schůze s AK Hosín bylo navrženo společné uspořádání schůze ohledně 
pořádání MS 2020 na letišti Hosín v průběhu měsíce května. 
 

4. Rada LAA ČR 
Jiří Nečas a Michal Seifert seznámili členy předsednictva s aktuálně řešenými otázkami a 
problémy členy rady LAA. Seznámili členy předsednictva se stavem přidělení dotací REPRE 
2019 a návrhy členů PG na změny rozpočtů.  
 

5. Program Talentované mládeže 
Jiří Nečas seznámil členy předsednictva se stavem příprav programu pro rok 2019 a s 
chystanými náborovými akcemi začátkem měsíce dubna. Také uvedl nového trenéra a 
instruktora programu, kterým by se mohl stát Zbyněk Adam. 
 

6. Distribuce DB 2019 a leteckých map 2019 
Seifert M. seznámil členy předsednictva se stavem příprav a korekcí DB 2019, a leteckých 
map, včetně zajištění jejich předpokládané distribuce. 
 


