Zápis ze schůze ALT FINN na MČR
‐

Finanční bilance za rok 2009
o Pokladník třídy Rudolf Lidařík nás seznámil s letošními přijmy a výdaji, stavem účtu a
pokladny.

‐

Stickery
o Pro příští rok se zvyšuje cena za Sticker o 5€ na 25€
o Proběhla registrace zájemců, pro nezúčastněné bude možnost přihlášení přes internet
na stránkách finnclass.cz, případně pošlete mail na tommy.vika@centrum.cz.

‐

Termínovka pro rok 2010
o Pro rok 2010 bude v rámci podpory třídy FINN na Slovensku a v Čechách nahrazen
pohárový závod CERE Regata Mistrovstvím Slovenské Republiky na Oravě nebo
Liptovské Maře (bude upřesněno).
o Pohárové závody
 17.‐18.4. HAAS+SOHN regata ‐ Máchovo jezero
 1.‐3.5. Pálavská regata – Nové Mlýny
 5.‐6.6. Izoglass regata – Jesenice
 12.‐13.6. Frymburský pohár – Kovářov
 7.‐8.8. SVK Championship – Orava/Liptovská Mara
 11.‐12.9. Ceny YC Tušimice – Nechranice
o MČR
 21.‐22.8. MČR veteráni – Máchovo jezero
 25.‐28.9. MČR senioři, junioři – Nové Mlýny

‐

Nominační kriteria
o Každý SP a Pohárový závod ČR bude mít stanoven koeficient na základě kterého bude
sestavován žebříček závodníků.
o Příspěvek pro MS a ME bude rozdělen mezi první 4 seniory, příspěvek na MSJ a MEJ
bude rozdělen mezi první 3 juniory.
o ALT FINN se pokusí vytvořit podmínky pro dosažení většího počtu juniorů v SCM

‐

Výbor ALT FINN
o V letošním roce proběhla změna třídového měřiče z Jaroslava Tomka na Milana Hrnčála,
který bude pro tuto činnost dále proškolen.
o Trenérem třídy byl nominován Michael Maier.
o Členové výboru
 předseda – Jiří Hýža
 čestný předseda – Jiří Outrata
 pokladník – Rudolf Lidařík
 sekretář – Tomáš Vika




‐

měřič – Milan Hrnčál
trenér – Michael Maier
webmaster – Václav Cintl ml.

Volná diskuze
o Pro rok 2010 se třída pokusí zajistit motorový člun na významné závody sezóny (SP, ME),
záloha 15.000,‐ bude složena z peněz třídy.
o Návrh na použití pěnez třídy pro společný trénink byl zamítnut. Peníze budou dále
používány pro zajištění kvalitnějších závodů.

Vyhotovil Tomáš Vika dne 5.9. 2009, MČR Lipno – Kovářov.

