
Hanggliding SR  

Zápis zo zasadnutia predsedníctva zväzu závesného lietania 
dňa 19.1.2022 

 
Prítomní: Jaroslav Sojka, Ivan Plučinský, Miroslav Pavelka, Maroš Valentovič, Juraj Sladký 
Stretnutie vykonané online. 
 
1. Plnenie úloh z minulých zasadnutí 

 Zúčtovanie financií pre Repre a z 2% bolo v spolupráci s kanceláriou vykonané v plnom 
požadovanom rozsahu. 

 Bola uzavretá súťaž MSR, nebolo uskutočnené samotné vyhlásenie výsledkov vzhľadom na 
Covid situáciu v jeseni a na nízku účasť pilotov v posledných pretekoch v Nitre.  

 Nepodarilo sa presadiť a schváliť návrh na Prezídiu LAA pre zriadenie členského pre 
nelietajúceho člena LAA a jeho aplikovanie na funkcie vo zväze ZL, technik a inštruktor. 

 
2. Predsedníctvo stanovuje kalendár pretekov.  

Do doby nahlásenia na úrady je toto stále predbežný kalendár. Predpokladá sa že podobne ako 
ostatné roky bude možné vykonanie viacerých kôl MSR. Bude to tak nahlásené na DÚ, MIL 
a koordinované s RLP. Preto žiadame organizátorov aby v zmysle športového poriadku mesiac 
dopredu informovali pilotov. Využite službu sekretariátu LAA pre zasielanie hromadných mailov 
členom zväzu, alebo zverejnením pozvánky, článku na web stránke LAA. Bez uvedenia 
v športovom kalendári, to ale považujte za mimoriadnu akciu. 
Mená u jednotlivých akciách nemusia byť organizátori akcie ale ľudia čo vedia poskytnúť teraz 
najviac kompetentných informácii. Prípadne kontaktujte predsedníctvo. 
 marec-apríl Straník jarný tréning štartov a pristáti, pilotné skúšky, L.Geci, M.Valentovič 

 marec-apríl Kamenický hrad jarný tréning štartov a pristáti, pilotné skúšky, L.Geci, J.Sladký 

 marec-apríl Towing kemp Nitra letisko - 100 jarných kilometrov, M.Pavelka, J.Sojka 

 máj Letisko Piešťany, Festival letectva, aero-vlekové ukážky, rogalá, M.Pavelka 

 máj kolo MSR Turiec, Straník, Martinky 

 23. - 29. máj 2022 - German Open 2022 FAI 2 

 3.-6. jún 2022 - LUDESCH OPEN 2022 & Austrian Hanggliding Championship FAI 2, J.Sojka 

 23.-26. júna Greifenburg, Hessenmeisterschaft 2022, FAI2 (štvrtok až nedeľa, cesta utorok - 

pondelok), M.Csonka 

 10. - 23. júl 2022 Monte Cuco Majstrovstvá Európy - posunuté z roku 2021 FAI 1 (nedeľa až 

sobota, cesta štvrtok - pondelok), J.Sojka 

 7.-13. august Krushevo, Macedonia - Pre 23rd FAI World Hang Gliding Class 1 and 9th FAI 

World Hang Gliding Class 5 Championships, J.Sojka 

 13. - 21. august 2022 - International Hang Gliding Championship of Bulgaria 2022 FAI 2, 

J.Sojka 

 júl-august M ČR, Chorvátsko, FAI2, J.Sojka 

 august Pohár Nízkych tatier, kolo MSR, J.Sojka 

 august Letisko Kuchyňa, Festival letectva, aero-vlekové ukážky, rogalá, M.Pavelka 

 august Towing kemp Nitra letisko, M Pavelka, J.Sojka 

 september súťaž kolo MSR Pribina, Nitra letisko, M.Pavelka 
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 september Memorial Viliama Hlucha, Nitra letisko, Zobor, M.Pavelka 

 december Lanzarote Canarian Open Hanggliding Championship FAI 2, M.Pavelka 

 
3. Situácia s poistením sa ku dnešnému dňu nezmenila. Predsedníctvo odporúča pre 
pilotov zúčastňujúcich sa lietania v zahraničí poistku ktorá je prezentovaná na diskusnom 
fóre ZL. Zodpovednosť za túto poistku nesie pilot. 
 
4. Predsedníctvo navrhlo pre účasť na ďalšom školení a vzdelávaní technikov týchto 
ľudí. J.Sojka – technik zväzu, M.Valentovič – technik ZK, M.Krchňák – technik ZK. Školenie 
všetkých technikov zväzu sa bude konať vo februári. 
 
5. Predsedníctvo vyzýva pilotov ZK aby sa na základe svojich skúseností zapojili do vý-
cviku nových pilotov formou účasti na školení inštruktorov ktoré sa bude konať vo februári. 
 
6. Predsedníctvo schválilo finančnú podporu členov repre a podporu štartovného pre 
pilotov kategórie Šport na domácich alebo zahraničných súťažiach. Piloti sa musia dopredu 
u predsedníctva informovať a prejaviť záujem o financovanie. Výška podpory bude zverej-
nená po rozhodnutí pridelenia príspevku repre Prezídiom LAA. 
 
7. Predsedníctvo sa dohodlo na ďalšom predložení návrhu na Prezídium, o zriadení 
členského poplatku pre nelietajúceho člena zväzu, a zrušenie sankčných poplatkov pri ob-
novovaní dokladov ku lietaniu. 

 
 
 
 
Zapísal Jaroslav Sojka 


