LAA Svaz UL

PULS

30.11.2019

Zápis ze schůze Předsednictva Svazu UL 30. 11. 2019
Místo, čas:
Přítomní fyzicky:
Omluveni:
Hosté:
Zapsal:

Váňův statek, 11:30 – 15:00
Jiří Nečas, Petr Jonáš, Juraj Čekan, Pavel Zeman, Marek Velát
Jiří Rybář, Michal Seifert
členové Sportovní komise
Marek Velát

Body jednání
1) Úvod
a. Nečas zahájil schůzi.
b. Nečas informuje o průběhu čerpání dotací. Nečas dodělal rozpočty a odevzdal vše
Broně Haničákové.
2) Rada LAA
a. Zeman Informuje o průběhu poslední rady LAA.
b. Schvaloval se návrh rozpočtu.
c. Probíralo se vyúčtování a čerpání dotací.
d. Řešila se příprava konference.
e. Proběhla diskuse ohledně digitalizace správy LAA. Názor Koubíka – počkat 5 let,
až přijde nařízení z ministerstva. Názor předsednictva je, že bychom se alespoň měli
připravit a udělat si „geologický průzkum předtím, než začneme stavět“. Rozvíjet
elektronická data, která už LAA má – nestátní správa.
3) Redakční rada
a. Zeman informuje o poslední redakční radě.
b. Bude vytvořen nový mail pilot@laacr.cz, do kterého bude mít přístup celá redakční
rada a na který se budou zasílat články = prevence proti ztrácení článků do budoucna.
c. Každý svaz musí mít v redakční radě dva zástupce.
d. Druhým zástupcem redakční rady za Svaz UL předsednictvo zvolilo Lucii
Krameriusovou.
4) Svazový mail
a. Předsednictvo pověřuje Pavla Zemana správou svazového mailu.
5) Sportovní komise
a. V 13:30 hod se ke schůzi předsednictva přidali členové SK.
b. Nečas uvítal SK a rekapituluje co probralo předsednictvo a co se řešilo na konferenci.
c. Velát informoval předsednictvo o aktuální činnosti SK – tvorba kalendáře 2020.
d. Divoké Slovácko – zájem o větší spolupráci se Svazem UL, vyhodnocení, propagace.
e. Diskuse ohledně MČR 2020 – SK připraví návrh místa a data.
6) Schůze CIMA
a. Petr informoval o průběhu poslední schůze CIMA.
b. Prezentoval MS v Hosíně
c. S10 – rušení ekonomických úloh – neprošlo o 1 hlas
d. Task Catalogue – udělat z něj ne příklad, ale závazný katalog
e. Schválili MS Hosín
f. Nový task – precision task – cílem je zaletět co nejpřesnější kružnici kolem daného
bodu.
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7) MS Hosín
a. Diskuse ohledně MS Hosín – přípravný kemp, členové JURY.
b. Řešil se způsob, jak kontaktovat a přilákat co nejvíce lidí.
8) Připomínky a poznámky pro SK – úpravy SŘ a Organizace
a. Definice posádky – lépe, pořešit variantu vícedenní soutěže MČR (zde by měl létat
celou s navigátorem, pokud letí AL2).
b. Přihlášku na vícedenní soutěž MČR dělat před soutěží, ne na začátku sezóny.
c. Automaticky dávat každého, kdo letí sám, do AL1
d. Pravidlo dvou výher – zrušit. Řešení – Pokud soutěžící vyhraje rekreační třídu
v celkovém poháru NPPT, musí v následujícím roce přestoupit do sportovní třídy.
Pokud se soutěžící umístí podruhé na medailové příčce rekreační třídy celkového
poháru NPPT, musí v následujícím roce taktéž přestoupit do sportovní třídy. Tato
úprava platí od roku 2020 (neplatí retrospektivně).
e. Zlepšit propozice na MČR – zejména jejich zveřejnění před soutěží.
f. Zrušit závorku „(nebo její člen)“ v Organizaci – pouze pilot (bod 1.3 a 2.5).
g. Přihlašování – volba pouze sport nebo rekre a zbytek bude automaticky.
h. Pravidlo třetin – je to pravidlo pro stavbu a přípravu soutěže. Kvůli např. nepřiznivému
počasí lze zrušit měření časů – nelze tedy vždy dodržet pravidlo třetin.
i. Není ohlídaná bodová váha přistání.
j. Deck – instalace malého větrného pytle. Diskuse, následně zamítnuto.
k. Deck – minimální vzdálenost lidí od místa přistání. Upozornit na to, aby u decku stáli
jen rozhodčí, kteří hodnotí přistání, ne diváci – doporučení pro pozorovatele.
l. Námitka některých soutěžících: Příliš náročná soutěž v Letovicích. Diskuse, závěr:
Nemůže být každé kolo stejně snadné, je potřeba udržet pestré složení soutěží.
m. Předsednictvo pověřuje SK úpravou SŘ a Organizace pro příští rok.
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