
Pravidla programu platná pro rok 2017 - SPORTOVNĚ TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 

 
1. Věk 15 - 23 let včetně nebo student do 26 let včetně.  
2. Poplatky- Pilot musí mít zaplaceny příspěvky LAA (750 Kč) a příspěvky svazu UL (500 Kč). 

Navigátor pouze příspěvky LAA (750 Kč). 
3. Pilot, který nelétá s vlastním letadlem, musí mít uzavřenu pojistku „Pojištění odpovědnosti 

pojištěného za újmu vzniklou na letadle“ s limitem plnění 200 tis. Kč. 
4. Piloti/navigátoři v programu podpory mají za povinnost se zúčastňovat všech soustředění, 

které pro ně Svaz UL pořádá. V případě neúčasti ze závažných důvodů je nutná omluva 
předem. 

5. Sportovní komise Svazu UL průběžně vyhodnocuje výkonnost a aktivitu jednotlivých členů 
juniorského týmu. V případě stagnace výkonnosti, nevhodného přístupu k soutěžnímu 
létání nebo pasivity může SK účastníka na návrh trenérů přeřadit do nižší výkonnostní 
skupiny nebo z programu vyřadit.  

6. Od pilotů/navigátorů zařazených v programu podpory se očekává aktivní přístup a výpomoc 
při zajištění soustředění a soutěží. 

7. Preferuje se využívání letadel v majetku LAA ČR. Nájemné u asociačního letounu je 
stanoveno na 250 Kč u dotovaných letů (přeškolení na typ asociačního letounu, soutěžní 
lety, soustředění a přelety na ně) a 900 Kč u ostatních letů (vždy se jedná o nájemné za 
„suchou“ letovou hodinu). U zapůjčených letadel je možný příspěvek na nájem do 1000,- Kč 
za letovou hodinu. Do limitu příspěvku na nájem se započítávají veškeré dotované lety. 
PHM jsou hrazené u soutěžních letů a soustředění. Příspěvek na nájem letadel se hradí 
pouze na soutěžní lety a soustředění pořádané LAA ČR, případně mezinárodní soutěže 
s účastí LAA ČR. Proplácení příspěvků schvaluje koordinátor programu. 
 
Posádky budou rozřazeni do tří výkonnostních skupin: 
A – užší juniorský reprezentační tým  
B – širší juniorský reprezentační tým 
C – začínající soutěžní piloti/navigátoři zařazení do juniorského programu-nováčci 
 
 
Skupina A – užší reprezentační tým 
1. Dodržuje stejné povinnosti jako všichni členové užšího reprezentačního družstva UL 
létání.  
2. Výkonnost - splnění nominačních kritérií do reprezentačního týmu. 
3. Limit příspěvku na nájem letounu – max. 50 hod. 
 
Skupina B – širší reprezentační tým 
1. Dodržuje stejné povinnosti jako všichni členové širšího reprezentačního družstva UL 
létání. 
2. Výkonnost – v minulých 2 letech alespoň 3 kola NPPT zaletěné nad 500 bodů, alespoň 3 
přistání na soutěži hodnocené za 150 bodů a lépe. 
3. Limit příspěvku na nájem letounu – 30 hod. 
 
Skupina C – začínající 
1. Účast na jarním semináři. 
2. Účast min. na 3 navigačních kolech NPPT kategorie rekreační nebo sportovní. 
3. Výkonnost – bez požadavků na výsledky z předchozích soutěží. 
4. Limit příspěvku na nájem letounu – 15 hod. 


