
 

 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL 

  
Číslo: 7-2020 

Datum jednání: 
15. 06. 2020 

Místo jednání: 
Skype 

  
Přítomni: Petr Polách, Jarda Třeštík, Robert Kulhánek, Franta Košťál, Petr Čejka 
 
1/ Náhradní termín MČR 
Podařilo se nám pro náhradní termín MČR spojit síly se Slovinskými rogalisty a uspořádáme 
společně FAI2 soutěž v termínu 16.8. - 22.8. Hlavním ředitelem soutěže bude slovinský 
delta klub KZ Maribor a ředitel soutěže Rok Kukovec. 
 
S organizátory jsme pro zajištění míst pro české piloty domluvili následující podmínky: 
Do konce měsíce června je rezervováno 20 míst, kdy se můžete přihlásit a zaplatit zálohu 
na startovné 30E. Poté budou alokace uvolněny ostatním pilotům. 100 EUR se bude 
doplácet na místě. Jako v předchozích letech se jej budeme snažit proplatit z programu 
sport. Ze zálohy je v případě zrušení soutěže vratných 10E. 
 
Podmínkou registrace je platná FAI licence (stojí 200 kč na rok). Pokud momentálně nemáte 
FAI licenci kontaktujte mne kvůli přihlášení a jejímu zajištění.  
(info k získání FAI licence http://www.laacr.cz/Stranky/Sluzby/pilotni-prukaz.aspx) 
 
Přihlašovat se můžete zde: https://www.hg-slo.si/index.php/en/registration 
 
Podrobné informace: https://www.hg-slo.si/index.php/en/basics 
 
Pokud nevládnete angličtinou, nebo potřebujete pomoct s čímkoliv jiným, kontaktujte nás a 
my vám pomůžeme. Veškeré briefingy a důležité informace pro české piloty budeme 
překládat, tak aby bylo vše srozumitelné a soutěž jsme si užili. 
 
2) Skórování do rankingu: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o první FAI Open mistrovství s hojnou účastí jiných pilotů je 
třeba ujasnit si jak bude soutěž bodována do žebříčku (rankingu). 
Soutěž bude do rankingu bodována dle pravidel  jako FAI, s koeficientem 1,1. (tzn pokud 
vítěz nebude čech, nejlepší český pilot nebude mít 1100 ranking bodů, tak jak je zvykem 
když létáme naše “uzavřené” mistrovství) V případě dotazů nás kontaktujte! 
 
3) Kategorie class 5 - rigid 
Pořadatel Kobala open zatím nevypisuje kategorii rigid (FAI class 5) a tudíž tuto kategorii 
nejsme schopni zařadit do pořadí MČR flexi. Pokud budete chtít létat mimo soutěž, domluvili 
bychom se na tom jak startovat. Tasky bychom vám bodovali jako samostatnou soutěž 
formou elapsed time bez LP a vyhlásili mistra Rigidů. Musíte, ale počítat s tím že za MČR 
nedostanete body do rankingu. 
 

http://www.laacr.cz/Stranky/Sluzby/pilotni-prukaz.aspx
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https://www.hg-slo.si/index.php/en/basics
http://www.laacr.cz/SvazZL/Documents/Organiza%C4%8Dn%C3%AD%20a%20sportovn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d/Sportovni_rad_ZL-Ranking%2018042018.pdf


4) Nenadálé případy (zrušení soutěže, termíny atd.) 
Pokud by nebylo možné se soutěže zúčastnit (např. další uzavření hranic z důvodu 
pandemie COVID-19), tak se pokusíme uspořádat MČR pomocí vlastních sil ve stejném 
termínu (16-22.8.2020) 


