Zápis z Výroční členské schůze Asociace lodní třídy ILCA 2022

Datum: 25. 9. 2022, Nechranice
Výroční členská schůze byla svolána v souladu se stanovami ALT ILCA (dříve Laser).
Schůze se zúčastnilo 40 z 73 členů Asociace ALT ILCA, tj. 54,8% - výroční členská schůze je
usnášeni schopná.
Schůze se za ALT ILCA zúčastnili tito členové předsednictva:
Dan Audy, Václav Novotný a Zdeněk Chlup.

Bylo projednáno:
1.

V úvodu schůze bylo poděkováno všem závodníkům, kteří se účastní regat v ČR i zahraničí.
Za krásné výsledky byli potleskem odměněni Viktor Teplý a Jakub Halouzka v ILCA 7, holky
Alessia Palanti a Klára Himmelová v ILCA 6 a trio Kristýna Flosmanová, Linda Dokoupilová
a Michal Rais v ILCA 4. Velkou radost nám dělají počty startujících lodí v ILCA 4 na českých
závodech, vzestup letos zažívá i ILCA 7, naopak se stagnací a malým počtem startujících
se potýká lodní třída ILCA 6. Bylo poděkováno všem, kteří se závodů účastí a vysloveno
přání, aby závodníci svými výkony a chováním prezentovali co nejlépe lodní třídu ILCA,
která tak bude atraktivní pro nové mladé jachtařky a jachtaře.

2.

Byla podána zpráva o stavu financí. Veškeré finance jsou vedeny na transparentním účtu
Raiffeisenbank. Stav účtu k 29. 9. 2022 je 232,5 tis. Kč. Členské příspěvky zůstávají pro rok
2023 stejné ve výši 500,- Kč a platí se převodem. Instrukce k platbě na stránkách
http://eurolasersat.cz.

3.

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

4.

Proběhla volba výboru na další dva roky 2023-2024: předseda Dan Audy, hospodář
Štěpán Novotný a jednatel Jiří Hýža. Výroční členská schůze poděkovala končícím Zdeňku
Chlupovi a Václavu Novotnému.
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5.

Do kontrolní komise na rok 2023 byli zvoleni: Ben Přikryl, Jakub Halouzka a Jean-Baptiste
Janča.

6.

Václav Novotný informoval o soustředěních 2022 -2023. Všichni členové byli vyzvání k
aktivní účasti a pořádání soustředění v roce 2023. Zájemci o pořádání soustředění musí
svůj zájem oznámit v dostatečném předstihu a zveřejnit na stránkách ČSJ nebo
eurolasersat.cz. Soustředění musí být otevřená pro všechny členy asociace. Za rok 2022
budou podpořena soustředění na Velkém Dářku, Jesenici a Nechranicích.

7.

Proběhla diskuse nad tvorbou CTL 2023. CTL bude sestavena na podobném půdorysu jako
v roce 2022. ILCA 7: Bude snaha uspořádat MČR na Nechranicích nebo Lipně, dále se
diskutovala možnost přesunutí jednoho pohárového závodu z Attersee do ČR. Po
skončení schůze jsme byli informování o pozvání na Wolfgangsee, kde příští rok budou
oslavy klubu a má to být velký

, ILCA 6: Cílem je pořádat závody v jiných termínech,

než jsou závody ILCA 7 a 4, aby závodníci z těchto tříd mohli alternovat v ILCA 6 a zvyšovat
tak počty statujících. ILCA 4: Termíny bude koordinovat Jirka Hýža - bude snaha o společné
závody s lodní třídou Optimist, případně s ILCA 7.
8.

Informace o lodní třídě ILCA (Laser) v ČR:
Webové

stránky

včetně

žebříčků

a

informací

k členským

příspěvkům:

http://eurolasersat.cz
Facebook: http://facebook.com/CzechILCA/
Instagram: http://instagram.com/czech_laser_sailing/?hl=cs
WhatsApp: skupina „ILCA 4“ správce: Johanka Rozlívková; „Standard nástěnka“ správce
Dan Audy.
9.

Bude snaha pořídit putovní poháry pro Mistra ČR a Vítěze Poháru ČR v lodních třídách
ILCA 7, 6 a 4. Dalším nápadem je vyrobit trička pro členy ALT ILCA.

Krásnou a úspěšnou jachtařskou sezónu 2023!

Příloha: Prezenční listina

Zapsal: Zdeněk Chlup, Brno 29.9.2022
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