
Zápis z jednání Sportovní komise Svazu UL 

 

Datum: 22.1.2014     Místo: Praha, LAA ČR 

Účast:    Michal Seifert 
  Ivo Lengál 
  Juraj Čekan 
  Karel Švec 

Petr Chvojka 

Michael Lacko 

Jan Lorenc 

Jan Jabůrek 

 

Body jednání: 

1. Sportovní kalendář 2014 a aktualizace SŘ 

Byl projednán a schválen kalendář sportovních akcí pro rok 2014 a aktualizace SŘ. 

Dokumenty jsou v příloze. 

2. Organizace a podpora PPT 2014 

Pohár Petra Tučka – podmínky stejné jako loni: 

- účast organizátora na semináři v posledních 3 letech,  

- supervizor soutěže určený SK,  

- příspěvek Svazu UL do výše 5000,- Kč na stavbu tratě a organizaci,  

- příspěvek Svazu UL pro soutěžící (pilot musí být členem svazu UL) 20 l na posádku,  

- SK zajistí vytištění map a fotek, zapůjčení loggerů a přistávacího decku 

- organizátor připraví článek do časopisu Pilot (odevzdání je podmínkou k proplacení 
příspěvku). 

Výše příspěvku Svazu UL vychází z předpokladu schválení dotace z MŠMT (předpoklad 03-04/2014). 

V případě, že nebude přidělena dotace na organizaci sportu, tak bude pro vykrytí nákladů použita 

rezerva Svazu UL. 

Aktualizovaný dokument Organizace PPT a MČR 2014 je v příloze tohoto zápisu. 



3. Program podpory juniorů 

Schváleno pokračování programu i v roce 2014 za stejných podmínek jako v roce 2013. 

Finanční krytí závisí na přidělené dotaci z MŠMT a sponzorských darech. Finanční spoluúčast 

účastníků programu může být proto v průběhu roku podle aktuální situace upravena rozhodnutím SK. 

V projektu podpory juniorů jsou připraveny obdobné aktivity jako v loňském roce:  

26.4.-28.5.  seminář a navigační kurz H.Brod,  

2.7.-7.7. soustředění Dubnica/Kraví Hora,  

1.8.-4.8.  technické disciplíny Moravská Třebová  

Junioři se budou také účastnit seriálu soutěží PPT a MČR. 

4. Stanovení teamleadera 

Pro rok 2014 stanovila SK teamleaderem reprezentačního týmu Jana Jabůrka. 

5. Žádost o investiční dotace 

V případě přidělení investiční dotace pro LAA bude Svaz UL žádat o využití dotace na pořízení dvou 

celých letounů kategorie AL2 a WL2. 

6. Letecký sportovec roku 

Nominace:  

J.Lukeš – 1.místo EMC2013 Kamenica nad Cirochou,  

P.Chvojka-L.Teplý - 2.místo EMC2013 Kamenica nad Cirochou,  

J.Čekan-L.Dolínský - 3.místo EMC2013 Kamenica nad Cirochou  

 

zapsal  Ivo Lengál  


