Zápis
ze schůze předsednictva konané dne 25.6.2014 v Hradci Králové
Účastníci jednání: Josef Veselý, Frank Otta a Petr Žák
Omluveni: Josef Beran
Program:
1) Oznámení situace předsedou
2) Projednání Letových formulářů z víkendu 21.-22.6.2014
3) Oznámení zápisu do rejstříku spolků
Ad. 1) Frank Otta v ústní pozvánce na schůzi oznámil, že J.Beran leží v nemocnici
v pooperačním stavu a nebude tudíž schopen Letové formuláře z víkendu 21.-22.6.2014
odsouhlasit. Na jeho doporučení byl na schůzi přizván P.Žák, aby se mohlo postupovat dle:
28.4.2013 - doplnění Přílohy 3., odstavců 3 a 6
Schvalování Letových formulářů
Odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Týništi dne 28.4.2013
Do odstavce 6 dodán text:
V případě, že vyšší moc neumožní schválení LF některému členu předsednictva, bude požádán
o schválení jiný člen Klubu, aby LF odsouhlasili tři osoby, a tím bylo umožněno včasné
vyhlášení oficiálních výsledků.
Ad. 2) Přítomní jednomyslně odsouhlasili nový nejdelší čas dosažený s tipplery na území ČR
podle pravidel NTU. J.Beran byl tomuto soutěžnímu letu přítomen jako rozhodčí a LF
podepsal dne 21.6.2014. J.Veselý LF podepsal v Týništi n/O dne 22.6.2014. Po dnešní schůzi
je tento čas oficiální. Přítomní se také jednomyslně shodli na tom, že 3 LF nebyly odeslány
včas a ve všech případech se jednalo o opakované porušení Čl. VIII. LŘ. V případě prvního
porušení LŘ byli všichni dotyční upozorněni. Jelikož se jedná o opakovaný přestupek proti
LŘ, přítomní jednomyslně odsouhlasili všechny pozdě zaslané LF diskvalifikovat. Výsledky
na ostatních doručených LF byly jednomyslně odsouhlaseny. F.Otta přítomné upozornil, že
v případě ITF lze nahlásit výsledek do té doby, než se uzavře podávání výsledků na internetu
a je tudíž možné, že klubová diskvalifikace se na stránkách ITF neobjeví.
Ad. 3) F.Otta oznámil, že Klub chovatelů tipplerů, IČO: 228 78 629, byl dne 11.6.2014
zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L,
vložce číslo 7876.

Zapsal: F.Otta

Kontrolovali:
P.Žák

J. Veselý

