
Zápis z valné hromady ALT Evropa – Nové Mlýny 20.9.2003 
 

 

Přítomno : 

Za výbor : Machovský, Směšný, Novotný, (Sedláček) 

 

 

1) Valná hromada schvaluje návrh  zařazení závodů pro Pohár ČR 2004 (K4) do CTL v tomto 

pořadí a umístění: 

Pálavská regata – Nové Mlýny,  květen 2004 K4 s požadavkem na koef. 5 jako 

Mezinárodní závod, zažádán o mezinárodní koef. Grade pro zařazení žen do raking 

listu 

Jarní premiéra – Rozkoš, K4 s požadavkem pouze pro třídy Q a E, bez Fairbolů a 

Vaurienů (ti by měly závod o týden dříve či později) 

Cena Šumavy – Lipno 

Šilhánkův memoriál – Velké Dářko, požádat pořadatele o posunutí stand. termínu do 

prázdnin, aby se termín nekryl s Kielem a jedná se s Karlem Lukschem, aby se to 

nekrylo s regatou CERE pro mládež, která v tomto termínu bývá 

Lipno CERE (+ grade) – Lipno, počátek září, stand. termín CERE – 3 dny, třídy 

Laser, Evropa, Finn 

HOP regata – Nechranice 

Valná hromada ALT Evropa pověřuje svého zástupce Danu Fenclovou kontaktováním 

pořadatelů a dalším jednáním při přípravě CTL. 

Pozn. – uvedené pořadí schváleno většinou hlasů, 4 proti. Pozměňovací návrhy na další 

Rozkoš a nebo další Nechranice nebyly většinou hlasů akceptovány. 

 

2) Valná hromada schvaluje návrh na uspořádání a konání Mistrovství ČR společně s ALT 

Laser a Finn na Nových Mlýnech.   

 

3) Hlavní měřič ALT Evropa Marek Směšný pro pracovní a zejména sportovní zaneprázdnění 

odstupuje z funkce hlavního měřiče ALT Evropa na vlastní žádost. Zastávat nadále bude 

administrativní část evidence lodí a plachet v ALT Evropa. Valná hromada pověřuje výbor 

ALT Evropa požádat ČSJ o jmenování hlavním měřičem třídy Ladislava Sedláčka. Pan 

Sedláček souhlasí s pověřením. 

 

4) Započítávání počtu závodů do hodnocení Poháru ČR: 

Znovu byla otevřena diskuse o stanovení počtu závodů, které se budou započítávat do 

hodnocení v Poháru ČR. Pro rok 2003 platí započítání nejlepších 3 závodů, bez ohledu 

kolik z vypsaných 6 závodů bylo ve skutečnosti „odjeto“. Na internetu mohou členové 

ALT Evropy vyjádřit svůj názor a uplatnit svůj platný hlas v hlasování, jestli při odjetí 

všech 6 závodů se budou započítávat 4 nejlepší a při odjetí méně jak 6 závodů se 

budou počítat jen 3. Nebo zůstane platnosti současný stav = započítávají se vždy jen 3 

nejlepší závody každého závodníka. Termín uzavření hlasování je do začátku sezóny 

2004. 

 

5) Platnost Mistrovství ČR – odjeté rozjížďky: 

Na internetu bude možné svým hlasem vyjádřit svůj názor, zda  MČR a výsledky pro 

udělení titulu Mistr ČR budou považovány za platné i při odjetí jen jedné, tří a nebo 4 

rozjížděk. Toto hlasování bude uzavřeno do konce března 2004. 

 



6) Informace o stavu financí ALT Evropa: 

Výdaje v roce 2003:  poplatek IECU za členy ALT    6101,80 Kč 

poštovné SAT      518 Kč 

poháry, diplomy vyhodnocení Poháru ČR   5.200 Kč 

poháry vyhodnocení region. pohárů    2.100 Kč  

Pro vyhodnocení regionálních pohárů byl podán grant s finančním příspěvkem ČSJ ve 

výši 4.000 Kč. (záloha 2000,- Kč již na účtě, vyúčtování do konce října 2003).  

Ke dni 31.8.2003 byl na bankovním účtě asociace zůstatek 17.161,55 Kč.  

                

Zapsal :  Machovský 

 


