
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL

Číslo: 2-2017

Datum jednání:
28. 2. 2017

Místo jednání:
Praha

Přítomni: Petrové: Beneš, Čejka, Polách, Tuček a Lenka Trojanová

Omluven: všichni přítomni

Program:

1. Výjezd reprezentace na MS 2017 v Brazílii
2. Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům zápisu
3. Projekty podporované programem V MŠMT
4. MČR – první část
5. Nový sportovní řád svazu ZL
6. Nový web předsednictva svazu ZL
7. Kontakty na předsednictvo

Zápis:

1. Výjezd reprezentace na MS 2017 v Brazílii

Předsednictvo diskutovalo jednotlivé potřeby reprezentačního družstva k výjezdu na MS 
2017 a způsoby jejich zajištění. (Bližší informace podává Petr Beneš)

2. Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům zápisu

Předsednictvo reaguje na prosbu z členské základny o podrobnější vysvětlování rozhodnutí 
vyskytujících se v zápisu předsednictva. Protože je těžké definovat, co přesně a do jaké hloubky
by ten či onen čtenář v zápisu uvítal, bude zápis nadále tvořen stejným způsobem s tím, že 
nově se v zápisu bude objevovat i kontakt na konkrétního člena předsednictva, který libovolný 
dotaz případnému zájemci po telefonu zodpoví. (Bližší informace podává Lenka Trojanová)

3. Projekty podporované programem V MŠMT

Předsednictvo dosud přijalo několik návrhů programů podporující sport ZL v ČR. Vyzýváme 
členy svazu ZL, mají-li zájem v letošním roce uspořádat nějakou akci podporující sport v ZL 
(soutěž, soustředění, seminář, kurz, závod v přesnosti přistání), aby zaslali návrh programu 
předsednictvu a to nejpozději do 31. března 2017. 

Bude-li program předsednictvem schválen a přijde-li dotace MŠMT z programu V, bude takový 
program finančně podpořen, vyžaduje-li to. Povinností gestora programu čerpající finanční 
příspěvek bude napsání, třeba i krátkého článku o akci do časopisu Pilot.

Předsednictvo předběžně schválilo dva programy:

Program - Kurz soutěžního létání, gestor: Dan Vyhnalík, Krátký popis:
Teoretická výuka zahrne hledání termiky, optimalizaci FAI trojúhelníků, práci s programem 
xctrack, pravidla ČPP, propozice MČR a práci s leteckými přístroji. Z webu FAI kalendář akci, 
světový ranking, FAI Sporting Code - General Section, Section 7 a Section 7A.

Praktický  výcvik  se  soustředí  na  dosažení  otočného  bodu,  dokluz  do  cíle  a  přistání  do
neznámého terénu. Za termického počasí  též čekání  na časovou bránu a dokončení krátké
úlohy.
Podrobný program a požadavky na účastníka na www.laacr.cz/svazzl/
Probíhat bude: první či druhý víkend v dubnu! (Bližší informace podává Lenka Trojanová)

Program - Rogalistický předsezónní sportovní seminář  gestor:  Martin Bibko,  Krátký
popis:

http://www.laacr.cz/svazzl/


Termika,  technika,  přelety  -  teorie  pro  pokročilé  létání.  Podrobný  program  akce  na
www.speedbar.cz
Probíhat bude: 11 – 12. března! 

4. MČR – první část

Předsednictvo rezervovalo startoviště na Černé hoře a Javorovém na termín konání první etapy 
závodu MČR v ZL v roce 2017. Zároveň hledá organizátora této první etapy MČR v ZL na 
českém terénu. Organizátor bude zajišťovat:
- předzávodní registraci pilotů do závodu (Airtribune apod.)
- ubytování účastníků (camp Čistá apod.)
- registrace závodníků do závodu na místě, distribuce waypoint do přístrojů, sběr dat z přístrojů,
vyhodnocování tracklogů.
- hromadný vývoz rogal a pilotů na start (s možností minimálně  jednoho restartu)
- případně další nezbytné úkony nutné k zdárnému konání akce.

to vše pro maximální počet 45 pilotů (min 35 míst rezervováno pro piloty svazu ZL), s možností 
účasti pilotů cizinců. Soutěž pod hlavičkou open.

Základní odměna pro organizátora (splatná okamžitě jako záloha) je 5000Kč.
Celkové náklady na akci by neměly přesáhnout 15000Kč a jejich vyplacení je podmíněno 
předložením účetních dokladů.

Zájemci nechť kontaktují předsednictvo s hrubým návrhem průběhu a organizace soutěže.
Předsednictvo rozhodne o organizátorovi nejpozději do poloviny dubna. (Bližší informace 
podává Petr Tuček)

5. Nový sportovní řád svazu ZL

Nový, oficiálně předsednictvem k 1. březnu. 2017 schválený sportovní řád včetně nového 
způsobu počítání bodů do Žebříčku ZL je k nalezení na stránkách www.svazzl.cz, 
www.laacz.cz/svazzl/ (Bližší informace podává Petr Polách)

6. Nový web předsednictva svazu ZL

Petr Polách zapracoval mnohé připomínky k novému webu www.svazzl.cz, za něž děkujeme. 
Web je oficiálně v provozu. Po přihlášení si lze nastavit odběr novinek (jako vydání zápisu z 
schůzky předsednictva svazu ZL). Nový web obsahuje i strukturované diskuzní fórum a blog kde
budou uveřejňovány zajímavé články. (Bližší informace podává Petr Polách)

7. Kontakty na předsednictvo

Předseda Petr Tuček – 00420 603 818 814, aviatik@avitik.cz
Petr Beneš – 00420 777 589 404,  benesak@post.cz
Petr Čejka – 00420 777 123 543, petr.cejka@volny.cz
Petr Polách – 00420 775 688 904, polach.pp@gmail.com
Lenka Trojanová – 00420 736 446 508, leny.trojanova@gmail.com

Zapsala Lenka Trojanová
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