
Zápis ze schůze sportovní komise 1. 10. 2018 

Videokonference přes Skype v čase 20:00 – 22:30 hod. 

Přítomní: Michal Seifert, Juraj Čekan, Petr Jonáš, Jiří Nečas, Marek Velát 

Zapisovatel:  Jiří Nečas 

Body jednání: 

1. Výsledky MČR a NPPT 2018 – celkové výsledky obou navigačních seriálových soutěží byly sportovní 

komisí zkontrolovány a odsouhlaseny. Bohužel nebyla splněna kritéria pro vyhodnocení kategorie  

třídy Veteran.  

2. Účast Českého reprezentačního týmu UL na MS v Maďarsku – Petr Jonáš seznámil členy Sportovní 

komise s průběhem soutěže a účastí našeho družstva. SK byla kromě samotného průběhu soutěže 

seznámena s výsledky a úspěchy českého družstva, ale také s nedostatky  

a problémy které se vyskytli, tak aby se daným situacím dalo předcházet v případě reprezentace 

v příštích letech. 

3. Jiří Nečas byl pověřen sestavením dotazníku zamřeným na UL soutěžní létání a sezónu pro získání 

zpětné vazby od soutěžících. Po korespondenční kontrole SK proběhne distribuce dotazníku mezi 

soutěžící. 

4. SK byla požádána vedením LAA o dodání propagačních materiálů k programu Talentované 

mládeže, které budou distribuovány společně s vydáváním nových pilotních průkazů. 

5. SK navrhla a schválil jednorázový příspěvek pro pořadatele NPPT ve výši 3 000 Kč na jednoho 

pořadatele za pořádání soutěžního kola. Jiří Nečas byl pověřen obesláním všech pořadatelů 

s žádostí vytavení faktury na tuto částku za pořádání soutěže. 

6. Sportovní komisi byl představen prototyp loggeru, který vytvořil Lukáš Běhounek z programu 

Mladých talentů a který byl testován během letošní sezóny. Sportovní komise doporučuje nákup 

těchto logerů, z důvodu absence alternativního logeru na světovém trhu. 

7. Jiří Nečas a Marek Velát dostali za úkol vyzískat od VUT BRNO zdrojové formáty vyhodnocovacího 

softwaru pro správu a jejich další možný vývoj u jiných subjektů. 

8. Marek Velát dostal za úkol zpracovat žádosti a seznam osob k udílení odznaků Colibri pro předání 

při slavnostním vyhlášení výsledků na Váňově statku. 

9. Sportovní komise provedla nominace na Srdcaře roku, Skokana roku a Nejaktivnější aeroklub 

v rámci NPPT a MČR 


