
Zápis z Valného zhromaždenia ALT OPTIMIST konaného dňa 8.7.2016 na Oravskej priehrade 

 

Zúčastnení : M.Babjak, P. Oršula, L. Stoláriková, Z. Bodnáriková, J. Varga, Z.Malina, L. Slosiar, M.Mika, 

M.Brestovský, J.Kadlečíková, I. Kocan, V.Benček, I.Benčeková, Z. Brestovská 

 

Program: 

1. Rozdelenie pretekov Slovenského pohára 

2. Rada ALT 

3. Účasť Orientalov na MMSR 

4. Rôzne 

 

1)    Zuzana Brestovská informovala o postupe akým boli tento rok pridelené jednotlivé preteky 

Slovenského pohára. Zo 7 pretekov sa jeden koná v zahraničí, tento rok to bol Srbský Palič. 

Ostávajúcich 6 pretekov bolo rozdelených podľa nasledovného kľúča : po 2 preteky na vody, kde jazdí 

a trénuje najviac pretekárov (L.Mara a Senec) a po jednom preteku na vody, kde v predchádzajúcej 

sezóne trénovali a zúčastňovali sa pretekov Slovenského pohára ďalší pretekári (Orava a Domaša). 

2)   Z. Brestovská ďalej navrhla, aby o dôležitých veciach v budúcnosti nerozhodovala len ona sama, 

ale tzv. rada ALT. Po diskusii a vypočutí si rôznych návrhoch sme sa nakoniec dohodli, že nasledovné 

vody : Šírava, Domaša, Senec, Mara a Orava nominujú jedného člena do rady ALT. 

Hlasovanie : 12 za, 0 proti, 2 zdržali sa 

3)   M.Babjak navrhol, aby Valné zhromaždenie odsúhlasilo možnosť štartovania Orientalov na 

Majstrovstvách Slovenska. Po dlhej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu o týchto dvoch návrhoch 

Lode typu Oriental budú mať možnosť štartovať na Majstrovstvách Slovenska 

Hlasovanie : 3 za, 7 proti, 4 zdržali sa 

Na Majstrovstvách Slovenska budú môcť štartovať lode Optimist len s platným premeriavacím 

certifikátom 

Hlasovanie : 3 za, 2 proti, 9 zdržali sa 

4)   Ďalej sa diskutovalo o zahraničnom preteku v rámci pretekov Slovenského pohára. 

Bol návrh, aby sa v sezóne 2017 tento pretek bol na Neusiedleri. 

Hlasovanie : 7 za, 0 proti, 7 zdržal sa 

Nakoniec Z. Malina informoval o preteku Opti Alpe Adria Challenge v Rakúsku. Dohodli sme sa, že 

k tomuto sa bude konať ďalšie stretnutie. 

        Zuzana Brestovská 


