Zápis z Výroční členské schůze Asociace lodní třídy ILCA 2020

Datum: 26. 9. 2020, Nové Mlýny
Výroční členská schůze byla svolána v souladu se stanovami ALT ILCA (dříve Laser).
Schůze se zúčastnilo 21 z 41 členů Asociace ALT ILCA, tj. 51% - výroční členská schůze je
usnášeni schopná.
Schůze se za ALT ILCA zúčastnili tito členové předsednictva:
Dan Audy a Václav Novotný (a nově Zdeněk Chlup).

Bylo projednáno:
1.

V úvodu schůze bylo poděkováno všem závodníkům, kteří se účastní regat v ČR i zahraničí.

2.

Byla podána zpráva o stavu financí. Veškeré finance jsou vedeny na transparentním účtu
Raiffeisenbank. Stav účtu k 15. 11. 2020 je 181.286 Kč. Členské příspěvky zůstávají pro rok
2021 stejné ve výši 500,- Kč a platí se převodem. Instrukce k platbě na stránkách
www.eurolasersat.cz. Kartička ILCA na rok 2021 bude vydána až po zaplacení příspěvků
na rok 2021. Ty je možné začít platit kdykoliv od 1. 10. 2020.

3.

Václav Novotný informoval o soustředěních 2020 -2021. Všichni členové byli vyzvání k
aktivní účasti a pořádání soustředění v roce 2021. Zájemci o pořádání soustředění musí
svůj zájem oznámit v dostatečném předstihu a zveřejnit na stránkách ČSJ nebo
eurolasersat.cz.

4.

Za kontrolní komisi zhodnotil rok Jakub Halouzka. V činnosti ALT nebyly shledány žádná
negativa.

5.

Proběhla diskuze nad tvorbou CTL 2021. CTL bude sestavena na podobném půdorysu jako
v roce 2020. Bude snaha co největší počet závodů Poháru ČR ILCA 4.7 pořádat společně
s lodní třídou Optimist.
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6.

Proběhla volba předsednictva na další dva roky 2021-2022: předseda Dan Audy a členové
Václav Novotný a Zdeněk Chlup. Výroční členská schůze poděkovala končící Kateřině
Vainert za činnost pro lodní třídu v předchozích letech.

7.

Do kontrolní komise na rok 2021 byli zvoleni: Ben Přikryl, Jakub Halouzka a Jean-Baptiste
Janča.

8.

Členové byli vyzvání k aktualizaci svých kontaktů v adresáři ALT ILCA. Na tyto kontakty
budou zasílány informace závodníkům ALT ILCA. Dále bylo upozorněno na nutnost
pravidelného sledování stránek www.eurolasersat.cz, kde jsou například zveřejňovány
zprávy z ILCA.

9.

Pohár ČR lodních tříd sdružených v ALT ILCA je zveřejňován na stránkách
http://www.eurolasersat.cz, kde jsou také průběžně zveřejňovány další důležité aktuality
související s ALT ILCA v České republice.

10. Bavili jsme se o Laseristických tričkách pro členy ALT. Členové vyjádřili s tímto nápadem
souhlas, pokud se někdo ujme realizace nápadu. Náklady by v rozumné míře mohly být
uhrazeny z finančních zdrojů ALT.
11. Bavili jsme se o putovních pohárech pro Mistra ČR a Vítěze Poháru ČR v lodních třídách
ILCA Standard, ILCA Radial a ILCA 4.7. Členové vyjádřili s tímto nápadem souhlas, pokud
se někdo ujme realizace nápadu. Náklady by byly uhrazeny z finančních zdrojů ALT.
12. Diskutovali jsme počet rozjížděk na závodech v ČR. Členové souhlasili, abychom
s pořadateli domlouvali na regatách Poháru ČR a MČR maximálně 4 rozjížďky v rámci
jednoho dne v optimální délce cca 40 – 50 minut.
13. Účastníci schůze byli informování o skvělé zprávě pro české závodníky. Roman Teplý a
jeho DevotiSailing vyrábějí Lasery, teda nyní ILCA lodičky: http://devotisailing.com/ilca/
14. V průběhu roku 2020 došlo k přejmenování naší lodní třídy z LASER na ILCA. Na schůzi
jsme se shodli, že zatím nebudeme nějak dramaticky řešit a necháme změnám volný
průběh.
15. Členové ALT ILCA se bavili o možnostech podpory třídy ILCA 4.7. Bylo zmíněno:
•

podpora nákupu materiálu prostřednictvím ČSJ pro kluby pracující s mládeži,

•

pořádání co nejvíce společných závodů Optimistů a L4.7 jako navazujících lodních tříd,

•

placený trenér ze strany ČSJ speciálně pro třídu ILCA 4.7,

•

kamarádské a sportovní férové chování pardů lodní třídy Laser / ILCA tak, aby se mladé
závodnice a závodníci rádi přidali k této fajn lodní třídě.

Členové se budou snažit všechny tyto zmíněné body podporovat.
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Krásnou a úspěšnou jachtařskou sezónu 2021!

Příloha: Prezenční listina

Zapsal: Zdeněk Chlup, Brno 15.11.2020
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