
Zápis z Výroční členské schůze ALT Finn 
 
Datum a místo konání: 20.9.2019, Pavlov (Nové Mlýny) 
 
Schůzi zahájil prezident Rudolf Lidařík. 
 
Poté nás pokladník Vladimír Zbořil seznámil s finanční situací ALT. Na běžném účtu je cca 
160 tis. Kč a na pokladně 25 tis. Kč. 
 
Následovalo hodnocení aktuálně proběhlé soustředění finařů na Nových Mlýnech, které 
předcházelo MČR. Byla vyjádřena spokojenost všech účastníků, jejichž počet postupně narostl 
ze 7mi na 11. I přes technické problémy s člunem, všichni vyjádřili zájem na zopakování 
soustředění v podobném formátu i v příštím roce. Na tomto místě se sluší poděkovat trenérům 
Romanu Babickému a Jirkovi Outratovi. 
 
Nato byly vyhlášeny výsledky Poháru ČR za rok 2018 a předány příslušné ceny. 

(1. Rudolf Lidařík, 2. Zdeněk Gebhart, 3. Ladislav Hyrš) 
 
Bylo potvrzeno aklamací další fungování výboru ve stávajícím složení: 
 
Rudolf Lidařík – prezident 
Ondřej Teplý – sekretář 
Josef Jochovič – statutární viceprezident 
Václav Cintl – STK 
Vladimír Zbořil – pokladník 
Jiří Outrata – čestný prezident 
 
Bylo sděleno, že ALT má nové sídlo na adrese Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2. 
 
Členové ALT byli informování, že Kamil Ščerba (jmenovaný měřič třídy) absolvoval vstupní 
školení certifikovaným měřičem firmy Devoti Sailing Marcinem (POL). Společně provedli 
kontrolu všech startujících lodí na MČR. Všechny lodě byly v pořádku. Kamil absolvuje u 
Devoti Sailing obšírné proškolení, aby napříště již mohl vykonávat činnost samostatně. 
 
Poté byla projednána a odsouhlasena následující termínovka na příští rok 2020. 
 
Mistrovství ČR: 
 
Dle obecně schváleného principu pořádání MČR jeden rok v Čechách a jeden rok na Moravě 
připadlo MČR na rok 2020 na Čechy. 
 
MČR 2020 by se mělo konat na Lipně v Kovářově (předběžně již projednáno s pořadatelem 
během letošního pohárového závodu u něj). Preferovaný termín 18. – 20. září 2019. 
 
Dále bylo za účasti prezidenta slovenské ALT Finn dojednáno společné uspořádání veteránů 
ČR a SR na Gabčíkovu v Šamorýně, termín 19.-21.6.2020. 
 
  



 
Pohár ČR: 
 

1. Pohár HAAS+SOHN  18.-19.4.2020    (V. Cintl ml.) 
2. Pálavská regata  1.-3.5.2020, příp. 8.-10.5.2020 (R. Lidařík) 
3. Rozkoš   23.-24.5.2020    (J. Hýža) 
4. Velké Dářko   13.-14.6.2020    (K. Ščerba) 
5. Pohár SNP (Šamorýn) 12.-13.9.2020    (R. Lidařík) 
6. Nové Mlýny   26.9.-27.9.2020 (příp. až 28.9.) (R. Lidařík) 

 
SKI Regatta 2019 
 Lyžařská část – Vítkovice 17.-18.1.2020  (M. Plecitý) 
 Jachtařská část – v rámci Poháru HAAS+SOHN (V. Cintl) 
 
Diskuze: 

§ Termíny významných závodů v roce 2019: 
  World Masters: 29.5.-5.6.2020 (Port Zélande, NED) 
  European Masters: 29.8.-7.9.2020 (Gdyně, POL) 

§ V. Cintl ml. navrhl, aby po vzoru finnwelle byly určení autoři reportáží (pravidlo 3. 
místa) jemně vyzíváni na stránkách, k doplnění svých reportáží. 

§ Při této příležitosti pochválil Ruda Lidařík moravskou sekci za aktivní činnost 
v produkci reportáží nejen za svoje závody. 

 
 
Zapsal Václav Cintl, dne 21.9.2019 
 


