
LAA SR - Zväz paraglidingového lietania

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva zväzu PG 

z 11.5.2013

Zúčastnení: Marek Jánošík, Cyprián Koreň, Róbert Luby, Róbert Setnička, Vrabec Peter

Zapisovateľ: Marek Jánošík

Program:
1. doriešenie účasti reprezentácie na MS 2013
2. prejednanie financií pre reprezentáciu
3. prejednanie preplatenia cestovných nákladov RL na súťaž SP
4. návrh na oblečenie pre reprezentáciu

1. doriešenie účasti reprezentácie na MS 2013:

Na predošlom zasadaní predsedníctva bolo navrhnuté preplatenie polovice štartovného

reprezentantom P. a Š. Vyparinovi  a ich delegovanie za podmienky zaplatenia druhej polovice

štartovného do 10.5.2013 na účet LAA. 

•  na  základe platného  slovenského  rebríčka pilotov  2012  a podmienok účasti  na  MS 2013

spĺňajú kritéria nominácie do reprezentácie nasledovní piloti: Peter Vyparina, Štefan Vyparina,

Adrián Liptai, Peter Vrabec, Adam Žemba a Róbert Kaučárik

• vzhľadom na pridelený počet miest pre SR (aktuálne 4) budú po ich súhlase delegovaní prví

štyria  reprezentanti  a  v  prípade pridelenia  ďalších miest  budú navrhnutí  ďalší  v  uvedenom

poradí

• nakoľko  P.  a  Š.  Vyparina  zaplatili  polovicu  štartovného,  čím  súhlasili  so  zaradením  do

reprezentácie budú na MS 2013 delegovaní

• s reprezentovaním SR súhlasili ďalší v poradí: Adrián Liptaj a Peter Vrabec

2. prejednanie financií pre reprezentáciu

Pre reprezentáciu boli odsúhlasené financie vo výške €1840,- (t.j. 4x €460,- štartovné na

MS 2013). Polovičným štartovným pre dvoch reprezentantov vznikla rezerva €460,-.

Predsedníctvo  sa rozhodlo v prípade pridelenia ďalšieho miesta pre SR na MS 2013

preplatiť z uvedenej sumy štartovné pre ďalšieho pretekára.  V prípade nepridelenia ďalšieho

miesta bude predsedníctvo použitie financií opätovne prejednávať.
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3.  prejednanie preplatenia cestovných nákladov RL na súťaž SP

Predsedníctvo  odsúhlasilo  dotovanie  SP sumou  €60,-  na  jedno  kolo,  pričom  €30,-

pripadá organizátorovi, €15,- výsledkárovi a €15,- riadiacemu lietania (RL).

Nakoľko v minulosti nebolo prejednávané preplatenie cestovných nákladov pre RL bolo

predsedníctvom odsúhlasené preplatenie cestovných nákladov riadiacemu lietania po skončení

súťaže SP. 

4.  oblečenie pre reprezentáciu

Peter Vrabec navrhol dať vyrobiť jednotné oblečenie pre reprezentáciu SR.

Vzhľadom  na  financie  predsedníctvo  schválilo  výrobu  polokošieľ  pre  každého  člena

reprezentácie. Návrh designu a farebnej kombinácie bude predložený predsedníctvu Cypriánom

Koreňom.

Marek Jánošík

predseda zväzu PG   
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