Zápis z jednání Komise mládeže
Dne 23.4.2015 ve 13:00 v Yacht Clubu CERE Praha 4 Podolí
Program :
1) zkontrolovat a upravit pravidla čerpání příspěvků Podpora klubů
2) zkontrolovat a upravit pravidla čerpání příspěvků ALT
3) volba kontrolní komise (kontroluje programy a čerpání financí) Navrhuji : Škráčková,
Kamenský, Novotný
4)OH regata-informace
5)vize-rozvoj mládežnického jachtingu
6) různé

Přítomni: Novotný, Kamenský, Škráčková, Křížek, Schwarz, Myslík.
1) pravidla čerpání příspěvků Podpora klubů:
a)do programu podpora klubů patří v roce 2015 tyto třídy : Q, Feva, C, Big T.
b)složení týmů:
Q

nejméně 3 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér

Feva + C
nejméně 2 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér, třetí a další posádka může mít 1
závodníka nad 15 let, tento není započítán do podpory.
Big T

nejméně 2 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér

c)- tým musí být od r.2013 pod vedením trenéra nejméně III. třídy
- za platný start se bere takový start, kdy závodník je klasifikován alespoň v jedné rozjížďce jinak než
„DNC“
- v případě, že se závod neodjede, vypočítává se příspěvek na základě startovní listiny z účasti a
nikoliv z rozjížděk
d) kluby nahlásí své týmy jednotlivým delegátům před začátkem závodů, do podpory klubů budou
zařazeni až po přihlášení.
Delegáti ALT vedou evidenci účasti klubů na započítávaných závodech (7p) v rozsahu jméno trenéra,
počet a jména klubových závodníků.

Delegáti:
ALT Q

Altman Tomáš

ta@income.cz

ALT Feva

Myslík Jan

myslik@proyachting.cz

ALT C

Parůžek Zdeňek paruzek.zdenek@seznam.cz

ČWA Big T

Kamenský Pavel

kamenda@centrum.cz

2) pravidla čerpání příspěvků ALT
a) příspěvek pro Alt Feva, Laser 4,7,Rad,Std, Evropa, Cadet, Splash, 29er, 420 je určen na trénink
mládeže daných tříd.
b) zástupci jednotlivých ALT vypracují předběžný plán akcí a zašlou ke schválení KM, až po schválení
uzavřou smlouvu se svazem.
Po ukončení akcí vypracují zprávu a vyúčtování a pošlou ke kontrole KM, až po schválení provedou
vyúčtování se svazem.
3) Kontrolní komise KM byla jednohlasně zvolena ve složení : Škráčková, Kamenský, Novotný
4) v roce 2015 proběhne závod OH nadějí na Slovensku na Králové, bližší informace budou předávány
zástupcům jednotlivých ALT.
5) průběžně

Dne 28.4.2015 Václav Novotný

