
Zápis ze schůze Sportovní komise Svazu UL dne 20.7. Praha 

Přítomni: L. Bejčková, P. Chvojka, J. Lorenc na telefonu, J. Nečas, J. Čekan,  M. Seifert, K. 

Švec, omluven M. Lacko 

Program: 

1.     úkoly z minulých SK a kontrola zápisů - KŠ  

2.     cena za asociační Juniory- oficiálně zveřejnit cenu za juniory, stále panují nejasnosti a 

diskuze  

3.     podpora juniorů, čerpání rozpočtu - aktuální stav – zastavení programu – LB 

4.     MČR – LB 

5.     Stav NPPT 2017 – zhodnocení dosavadního průběhu,vyhodnocovací SW – JN 

6.     nehoda OK UUS 90 na LKMK – LB informace co se stalo, stav opravy JČ 

7.     výprava do Maďarska stav - LB - Petr Jonáš– žádost o zapůjčení QUS 46 

8.     stížnost Petr Jonáš, stížnost Ivo Lengál – viz emailová komunikace 

       9.     Různé 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K bodu 1: 

Trvá: Získat  seznam rozhodčích na AeČR – MS - AeČR nereaguje 

Zrušeno pořízení filmu z NPPT  

Ostatní splněno 

 

K bodu 2:  Cena se stanovuje na 1.400,- suchá hodina. Důvod je zvýšené opotřebení letadel, 

nejistota dotací na údržbu. Platí od 20.7.2017. LB seznámí širší reprezentační tým s novou 

cenou. Cena platí pro každého (širší reprezentační tým), kdo si půjčí svazové letadlo. 

 

K bodu 3:  Finanční podpora z dosavadního přídělu byla vyčerpána, junioři zařazení do 

programu II MŠMT si mohou nadále zapůjčit asociační letadlo za cenu 1.400,- Kč/suchá hod.  

LB podala info o dosavadním průběhu programu. Děkuje instruktorům J. Čekanovi a M. 

Lackovi. 

 

K  bodu 4:    LB podala info o průběho MČR v technických disciplinách. Konstatovala dobrý 

průběh i spokojenost účastníků jak ve sportovní, tak i v rekreační kategorii.. 

 

K bodu 5: 

NPPT probíhá normálně, je potřeba provést inventarizaci loggerů AMOD. Úkol 17-08- JČ. 

 

K bodu 6:    SK prodiskutovala situaci a s dalším vyčká na výsledek opravy. 

 

K bodu 7.   Petr Jonáš požádal o zapůjčení letadla OK .QUS 46 na ME v Maďarsku. SK 

rozhodla nevyhovět žádosti s tím, že podle výsledků MČR 2016 a dle nominace z téhož roku 



má přednostní právo na zapůjčení J. Nečas. Pokud J. Nečas nevyužije možnosti této zápůjčky, 

bude letadlo postoupeno dál. 

Posádky  Zítka - Hanuš  a Eliáš – Hodková, nesplnily  dané podmínky účasti na ME v 

Maďarsku a  proto jim  nebyla udělena divoká karta. 
 

K bodu 8:   SK potvrdila hlasováním závěr SK v Letovicích ze dne 3.6.2017. 

 

K bodu 9:   

a.   Podzimní vyhodnocení sezony  21.10.2017 na Váňově statku zajistí M. Seifert. 

b.  J. Nečas byl pověřen doplnit Wikipedii o informaci o sportovním ultralehkém létání. 

c.  SK podpoří pořádání 1 navigační soutěže na Slovensku tím, že zapůjčí loggery a J. Nečase k 

vyhodnocení.  

Zapsal K. Švec 


