
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL

Číslo:1-2022

Datum jednání:
18.1.2022

Místo jednání:
Zoom

Přítomni: Petr Polách, Jarda Třeštík, Robert Kulhánek, Franta Košťál, Petr Čejka
Omluven:

1. Informace o FAI školení (rozhodčí, observer pro rekordy, školení se zúčastní Petr Polách a
Karolína Lietavcová)

2. Petr Polách a František Košťál informovali o vytvoření skladu reprezentační techniky v areálu
LAA.

3. FAI karty 2022 pro reprezentaci (požádá Polách), ostatní závodníky prosím postupujte podle
instrukcí zde, včetně uhrazení platby.

4. MČR 2022 - diskuse k možnostem, termínu. Uvažujeme o uspořádání se zahraničním
partnerem, komunikujeme s francouzskými (Aspres) a chorvatskými (Buzet) organizátory.

5. Předsednictvo podpoří následující programy z dotace Sport. Zatím není znám objem
prostředků od NSA.

a. Vlekání
b. Podpora startovišť
c. Seznamovací kurzy
d. Podpora instruktorů
e. Kempy pro piloty (soutěžní, přeletové)
f. Podpora startovného na soutěžích FAI pro piloty
g. Podpora propagace ZL (a časopisu Pilot)
h. Pro podporu jakéhokoliv jiného programu (meeting, soutěž, přednáška, balení

záložek) neváhejte kontaktovat předsednictvo. Podebatujeme podmínky financování
atd…

6. Povolenky na Černou horu - proces vyřizuje Čejka. Pokusíme se vyjednat lepší podmínky než
minulý rok. Pokud to nepůjde budeme registrovat dvě SPZ jako minulý rok. Zájemci se
mohou hlásit Čejenovi.

7. Výroba 2 skládacích dolin pro svaz - realizaci zajistí Franta Košťál.
8. Domluva podepsání zápůjček reprezentačních křídel (Franta Košťál připraví návrhy s Broňou

a pohlídá dokončení procesu)
9. ME Monte Cucco. Předsednictvo oslovilo Dana Vyhnalíka, aby vedl tým na letošním ME, ten

souhlasil. Následovat bude příprava rozpočtu s tím, že pokud bude dostatečná alokace
pokusíme se vyslat co nejširší tým.

10. Stanovení termínu VH 2022 - sobota 5. 12. nebo 19. listopadu (domluví PP na Rade LAA tak,
aby nevznikl konflikt s jinými svazy). Bude upřesněno.

11. Podpora startovného na soutěžích FAI pro piloty s doplněním: Od roku 2022 se bude
proplácet pouze do výše základního startovného, bez typické přirážky za pozdní platbu.
(hlasování: 3 pro, 1 proti, 1 se zdržel)

12. Dokončení výroční zprávy za rok 2021 - finalizace zprávy před vydáním.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedJJLjjrxXvA02nN1h_yAoH6K24Sp97DHGpf3CyaOFSDlARQ/viewform
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cejka_chocholat%C3%A1

