Zápis z Valné hromady Asociace lodní třídy Evropa
Místo konání: Nové Mlýny, YC Dyje Břeclav
Datum konání: 26. září 2009
Účast členů ALT Evropa: 34 členů
VH řídil Zdeněk Chlup
1. Zpráva o financování – přednesla Karolina Hübnerová
- veškeré finance jsou vedeny na transparentním účtu Raiffeisenbank
- zatím ALT E neobdržela dotace z ČSJ a Komise mládeže („KM“)
- připomenutí, že platba příspěvků pouze na účet
- International Europe Class Union placeno EUR 125 za 25 členů
2. Stanovy – přednesl Marek Směšný
- obsah stanov byl shrnut Markem Směšným
- během VH byly nové stanovy poskytnuty k prostudování
- byly odsouhlaseny nové stanovy ALT E dle přeloženého návrhu
3. Aktualizace registru členů – přednesla Karolina Hübnerová
- během VH byly aktualizovány a doplněny kontaktní údaje členů ALT E
4. Zpráva o soustředěních uskutečněných v roce 2009 – přednesli Zdeněk Chlup a
Jana Šmídová
- stručně shrnut náplň a účast na soustředěních ALT E na Liptovské Maře, Ribniku a
v Pucku.
- příspěvek KM cca 30 000 CZK
- pozvánka na soustředění 2010 pro účastníky i případné organizátory, trenéry, atd.
5. Marketing – přednesl Marek Směšný
- prezentace bleděmodrých trik s límečkem a znakem ALT E používaná na MS a ME
- prosba o návrhy, jak ALT E propagovat
- schváleno logo ALT E (jedoucí Evropa, autor Marek Směšný, Robert Balzer) pro použití
jako symbol ALT E
6. Pořádání MS na Nových Mlýnech v roce 2012 – přednesli Zdeněk Chlup a Marek
Směšný
- seznámení s plánem ucházet se o pořádání Mistrovství světa pro rok 2012
- seznámení členů ALT E se schvalovacím procesem
- aktuální stav – projeven zájem o konání MS, bude zařazeno do hlasování v roce 2010
- ALT E byla oslovena, aby se v ČR pořádalo MS veteránů v roce 2011
- MS možné spojit se závody typu „Openweek“ navazující na MS
- diskuse na toto téma, apelace na případnou aktivní účast členů ALT E na organizaci
zmíněných závodů
- upozornění, že nutná aktivní účast na MS a ME v letech 2010 a 2011 (dostupné lokality
– Švédsko, Itálie)

7. Pohár 2010 – přednesl Marek Směšný
- návrh na vrácení stavu před dvěma lety, aby se při odjetí všech šesti pohárů počítaly
pouze 3 nejlepší
- momentálně schválený stav: při odjetí všech šesti pohárů se počítají 4 nejlepší
- důvod pro hlasování o změně: malý počet závodníků (cca 25 účastníků poháru), kteří
během sezóny splní podmínky pro kvalifikaci v Poháru, roční zkušenost neprokázala, že
je toto opatření motivační
- hlasováno o 3 variantách (odhlasována varianta 1, takže v roce 2010 nedochází oproti
roku 2009 ke změně):
- současný model (tzn. 4 z 6) – odhlasováno
- starý model (tzn. 3 z 6)
- vypsání pouze 5 pohárových závodů
- toto nastavení platí i pro regionální poháry Čechy a Morava, tedy E3
8. CTL 2010 – přednesl Zdeněk Chlup
- diskutováno pořádání Mistrovství ČR („MČR“) v roce 2010
- hlasováno o možnostech Lipno, Nové Mlýny, Nechranice
- odhlasováno konání MČR na Nových Mlýnech, náhradní varianta Nechranice –
organizačně by zajišťoval Venca Novotný
- Pohár: Nové Mlýny
Rozkoš
Lipno
Dářko
Lipno – CERE
Nechranice
- konání pohárů uvedených výše bylo odhlasováno, ALT E se pokusí organizačně zajistit
9. Věková hranice juniorů – přednesla Jana Šmídová
- ve světě došlo k posunu věkové hranice juniorů z 18 let na 19 let (již odhlasováno na VH
světa)
- v roce, kdy je dovršen věk 19 let je závodník ještě junior
- diskuse o možných následcích nesouladu se světovým trendem
- odhlasována změna věkové hranice v ČR tak, abychom byli v souladu – od roku 2010
je věková hranice juniorů posunuta na 19 let
10. Reprezentanti – přednesl Marek Směšný
- byly vyzdviženy sportovní úspěchy za rok 2009 Venduly Škráčkové, Jakuba Rozsypala,
Martina Rozsypala a Petry Šmídové
11. Diskuse
placení příspěvků
- opětovně diskutováno, do kdy mají být příspěvky zaplaceny, aby byl závodník počítán do
Poháru ALT E
- hlasováno o následujících návrzích:
zaplacení do posledního poháru
zaplaceno do konce srpna daného roku - odhlasováno
pohár se počítá až od zaplacení
- nově tedy schváleno, že příspěvky ALT E musí být zaplaceny do konce srpna, aby
se brali v potaz pohárové závody odjeté do té doby.
- budou-li zaplacené příspěvky později, budou se do celkového poháru počítat odjeté
závody až po zaplacení
Team racing
- ALT E byla oslovena týmem rozhodčích (Martin Soušek a comp.), kteří navrhli
uspořádání team racingových závodů pro ALT E
- možnosti team race (2 vs. 2), match race (1 vs.1), team race (3 vs.3)

- upozornění na riziko poničení závodního materiálu, pokud závody na Evropách
- diskutováno, zda uspořádat samostatné závody (zaplněnost CTL, účast členů ALT E i na
jiných závodech než pouze evropářských)
- diskutováno, kdy, kde závody uspořádat
- návrh Marka Směšného, že by bylo možné pořádat v rámci nějakého tří denního
pohárového závodu
- preference shromáždění byla kvůli časové náročnosti organizace samostatného závodu
s časovým limitem, do kdy budou týmy přihlášeny, a bude zaplaceno startovné
- přihlašovaly by se již hotové týmy, nedošlo by k losování, nasazení nejlepších, atd.
- možnosti, kde závody pořádat – Vltava, Rozkoš, Bolevák
- zájem ze strany závodníků ALT E je
- zvolení vodní plochy bude na pořadateli – bude dále diskutováno na Evropa Cup
pozvánka na Evropa Cup – Senec
- vyzdviženo organizační zajištění
- tradice závodu (2007 Chomutov, 2008 Těrlicko)
- karneval
- termín konání: 7.11.2009
pozvánka na závody na Seči
- nový areál pro závodníky
- snaha pořádat v roce 2010 E3 – regionální pohár
Zapsala Karolina Hübnerová

