
Zápis z jednání Sportovní komise svazu Ul. 

 

Datum: 30.1. 2012     Místo: Praha, LAA ČR 

Účast:   Jan Lorenc 

  Michal Seifert 

  Ivo Lengál 

  Juraj Čekan 

  Karel Švec  

             Vladimír Šilhan 

Petr Chvojka 

 

Omluven:  Michael Lacko 

 

 

Body jednání: 

1. Sportovní kalendář 2012 

a) Organizace MČR – v roce 2012 bude opět vícekolový systém (navigační úlohy 

v rámci PPT kategorie A) a víkendová soutěž v technických disciplínách. Do 

celkových výsledků se budou započítávat nejlepší 3 z plánovaných 4 navigačních 

úloh a všechny technické úlohy. 

b) Pohár Petra Tučka – podmínky: 

- účast organizátora na semináři,  

- supervizor soutěže určený SK,  

- příspěvek Svazu UL do výše 2000,- Kč na stavbu tratě a organizaci,  

- příspěvek Svazu UL pro soutěžící - 20 l na posádku,  

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

- Organizátor připraví článek do Pilota, 



Pozn. Nárok na příspěvek Svazu UL na stavbu tratě a organizaci má pořadatel i v případě, 

že z objektivních důvodů nebylo možno soutěž uskutečnit ani v náhradním termínu (počasí, 

sopka, apod.). V ostatních případech nemá pořadatel na příspěvek nárok. 

Soutěže kategorie A + B:  Skuteč, Č.Budějovice, Třebíč, J.Hradec 

Soutěže kategorie B:  Hradec Králové, Soběslav, Kotvrdovice, Kraví Hora, Letňany, Jíčín 

Na konci sezony budou vyhodnoceny nejlepší posádky v kategorii B (započítávat se bude 5 

nejlepších výsledků). Motivace pro vítěze: poukázky CCS na benzín v hodnotě 7,5,3 tisíc Kč. 

K. Švec zajistí informaci organizátorům 

c) Ostatní soutěže 

Organizátorům ostatních soutěží s účastí UL letounů je možno zapůjčit doggery a přistávací 

deck, pokud termín nebude kolidovat s akcemi organizovanými Svazem UL  

d) Soustředění reprezentačního týmu - otevřené mistrovství Slovenska ve dnech 3.7.-

8.7.2012, bude sloužit pro nominaci reprezentace na rok 2013 

2. Žádosti A.Brůny  

Žádost o půjčení loggerů a decku: modré loggery UL svazu pro nespolehlivost vyřazeny. Bílé 

loggery (19 ks) mohou být v případě zájmu zapůjčeny. Jeden deck může být zapůjčen s tím, 

že bude použit na soutěže v Čechách. Vše musí být zapůjčeno na podkladě předávacího 

protokolu. 

Žádost o proplacení nákladů na soutěž v říjnu 2011 ve Frymburku: mimořádně a 

jednorázově odsouhlaseno proplacení 20l benzínu za oblet tratě. 

3. Příprava semináře ve Skutči 

Přílety v pátek 27.4. Sobota od 9h teorie pro nové zájemce (I.Lengál), odpoledne praktické 

lety (přílety do pásky, krátká navigace, přistání) školení pro organizátory soutěží a rozhodčí 

(Vl.Šilhan). Neděle 1.kolo PPT. Následovat bude kurz pro mladé piloty (do 1.5.) 

4. Sportovní řád 2012 

Projednán a schválen Sportovní řád - viz příloha. 



5. Program podpory mladých soutěžních pilotů 

Projednány zásady přípravy mladých pilotů – viz příloha. Pro program uvolněny prostředky 

z příspěvku ŘLP z roku 2011. Zažádáno o dotaci MŠMT pro mladé talenty do 23 let. 

Vedením programu pověřen I.Lengál. 

 

 

 

 

zapsal Ivo Lengál 


