Zápis ze schůze ILCA 4

Datum: 18. 9. 2021, Velké Dářko
Schůze se z předsednictva ALT ILCA zúčastnil Zdeněk Chlup

Bylo projednáno:
1.

V úvodu besídky Zdeněk Chlup stručně popsal fungování a historii lodní třídy ILCA (Laser)
v ČR, vyjádřil velké potěšení, že letos závodí takové množství nadějných jachtařek a
jachtařů v ILCA 4 (Laser 4.7) a představil složení předsednictva ALT ILCA: předseda Dan
Audy, členové Zdeněk Chlup a Václav Novotný (zastupován často Štěpánem Novotným).

2.

S všeobecným souhlasem a velkou spokojeností bylo schváleno, že jako koordinátorka za
ILCA 4 bude fungovat Johanka Rozlivková. Závodníci byli vyzváni, zda by někdo nechtěl
doplnit předsednictvo ALT ILCA a postupně převzít fungování třídy za přesluhující
důchodce Audy – Chlup – Novotný.

3.

Finance:
a. transparentní účet ALT ILCA je u RB banky:

https://www.rb.cz/povinne-zverejnovane-

informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=2315026001&path=transactions

b. Členské příspěvky zůstávají pro rok 2022 stejné ve výši 500,- Kč a platí se
převodem. Instrukce k platbě na stránkách:
http://www.eurolasersat.cz/index.php?page=ucet_alt_laser&menu=1
c. Členové byli informování, že z účtu ALT ILCA jsou hrazeny poplatky mezinárodní
asociaci ILCA, poháry pro vítěze pohárů a participace na financování
soustředění. Současně, pokud by byl zájem, je možné financovat pohoštění na
významných závodech ILCA 4 v ČR nebo výroba dresů / triček.
4.

Pohár ČR ILCA 4 je průběžně počítán a zveřejňován zde:
http://www.eurolasersat.cz/zebricky/zebricky/view/38
Pohár ČR 2021 ILCA 4 bude vyhlášen na prvním pohárovém závodě v roce 2022.

5.

V závěru besídky Zdeněk Chlup zdůraznil, že v lodní třídě ILCA (Laser) funguje kamarádské,
sportovní a férové chování a budeme se snažit, abychom toto vnímání a náladu dále
všichni podporovali a tím dále rozvíjeli tuto sportovní a bezva lodní třídu.
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Další informace a úkoly:
a. Bylo by dobré co nejdříve vytvořit návrh CTL 2022 – poháry ČR – koef. 7
(předpoklad co nejvíce s lodní třídou Q) a probrat zájem o vypsání Regionálních
pohárů Čechy / Morava (koef. 3) pro rok 2022. MČR by mělo být stejně jako
loni v rámci MČR mládeže, které je pro příští rok plánováno na Nechranice.
b. Navrhnout vyhlašované kategorie pro 2022 na MČR a stejné kategorie
doporučit vyhlašovat pořadatelům pohárových závodů.
c. V ČR máme výrobce lodí ILCA: DevotiSailing: http://devotisailing.com/ilca/
d. Byla vytvořena WhatsApp skupina pro koordinaci činnosti v rámci ILCA 4:
https://chat.whatsapp.com/BwMA0bLR4JnKnaalYsBtPI

Díky za pozornost, přeji úspěšné ukončení jachtařské sezóny 2021 a jen to dobré do příštího
roku 2022.

Zdeněk Chlup, v Brně 22. 9. 2021
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Příloha: Prezenční listina
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