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Zápis zo zasadnutia predsedníctva zväzu 
závesného lietania dňa 18.9.2020 

Prítomní: Dušan Kalinka, Peter Gašparovič, Jaroslav Sojka, Ivan Plučinský, Martin Forgáč 

Stretnutie vzhľadom na situáciu a nariadenia Covid-19 vykonané online. 

 

1. Predsedníctvo zväzu berie na vedomie informácie o stave situácie Covid-19 v štáte 

a konštatuje že je zložité organizovanie výcviku a súťaží v týchto podmienkach. Aj napriek tomu 

konštatuje personálnu pripravenosť na riešenie online školení žiakov a ostatného personálu v zmysle 

stanov a smerníc zväzu.  

2. V zmysle uznesenia posledného VZ schvaľuje zmenu športového poriadku nasledovne: 

$16 Na  súťaž  je  potrebné  získať  povolenie  ako  na  každé  iné  verejné  letecké  podujatie,  

cestou kancelárie LAA. 

Zmena: vypustiť "ako  na  každé  iné  verejné  letecké  podujatie," 

§17. Propozície súťaže (pravidlá, regulations) stanovuje organizátor tak, aby neboli v rozpore 

s týmto súťažným poriadkom a aby sa čo najviac približovali pravidlám podľa Športového 

poriadku FAI, časť7 (Sporting Code, Section 7). 

Zmena: zmeniť slová "týmto súťažným" na "týmto športovým" 

§18.   V   prípade   chýbajúcich,   alebo   rozporných   bodov   propozícií   platia   pravidlá   

podľa   tohoto súťažného poriadku.  

Zmena: zmeniť slová "súťažného" na "športového" 

§25. Pre bodovanie preletových disciplín sa používa bodovací vzorec GAP 2002, tj. vzorec 

GAP ktorý prideľuje pilotovi tieto body: 

Zmena: „Pre bodovanie preletových disciplín sa používa jednotný bodovací vzorec. Ak 

predsedníctvo zväzu ZL nerozhodne inak“ 

Zodpovedá: Jaroslav Sojka zašle upravený športový poriadok na 

sekretariát pre zverejnenie. 

3. Vyhodnotenie sezóny 2020 

V priebehu roka sa mali konať 4 samostatné súťaže. Kvôli nepriazni počasia boli 3 kolá zrušené a v 

auguste sa konalo len finálové kolo Majstrovstiev Slovenska ako súčasť súťaže Pohár Nízkych Tatier.  

Na základe výsledkov súťaže a podmienok definované športovým poriadkom neboli splnené 

podmienky pre vyhlásenie Majstra Slovenska. Nebol splnený limit pre sumárny počet bodov. Tieto 

výsledky budú použité pre hodnotenie v ďalšej sezíne podľa podmienok športového poriadku. 

Predsedníctvo konštatuje a oceňuje že súťaž Pohár Nízkych Tatier sa podarilo pripraviť 

s podmienkami súťaže FAI2 a bohužiaľ situácia s pandémiou a podmienkami zmien poverenia LAA 
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ohľadom štartovacích plôch neumožnili toto zrealizovať. Aj napriek tomu sa zúčastnili súťaže 

8 zahraniční pretekári. 

4. Predsedníctvo zväzu berie na vedomie, 

vykonané stretnutia a vykonané pokračovanie výcviku vo vlekaní na letisku Nitra. 

5. Predsedníctvo schvaľuje 

na základe výsledkov roka reprezentáciu pre súťaže FAI na rok 2021 

 Jaroslav Sojka,  

 Ivan Plučinský 

 Marian Dragošek 

 Milan Látečka 

 Miroslav Pavelka 

 Róbert Murín 

Ukladá členom reprezentácie vykonať všetky kroky, potrebné pre prihlásenie účasti na Majstrovstvá 

sveta 2021 v Kruševe, Severné Macedónsko. 

6. Predsedníctvo ukladá, 

Ivanovi Pučinskému aby oslovil pilotov a organizátorov tak, aby mohol zväz v priebehu decembra až 

januára určiť športový kalendár pre sezónu 2021. 

 

 

Zapísal Jaroslav Sojka 

      Overil: Dušan Kalinka, predseda zväzu 


