Zápis
z 3. jednání Plachtařské komise AeČR
konaného ve Zbraslavicích dne 27.10.2007
Přítomni:

Přizváni:
Omluveni:

1.

Jiří Cihlář (cihlar@lkuo.cz), Petr Koutný (pkoutny@gmail.com),
Petr Krejčiřík (pafly@seznam.cz), Tomáš Rendla (tomas@gradient.cc),
Jiří Štěpánek (stepanekj@c-mail.cz)
Eva Maixnerová (Maixnerova.Eva@seznam.cz),
Jaroslav Vach (vach@mtrebova-city.cz)
Alena Zárybnická (alena.zarybnicka@ceskatelevize.cz),
Luděk Kluger (ludek@pohoda.com)

Výběr pořadatelů a termínů soutěží AeČR v roce 2008
Na základě vyhlášeného konkursu a došlých přihlášek PK vybrala následující pořadatele a
termíny hlavních plachtařských soutěží AeČR v roce 2008:
PMČR - Moravská Třebová: 25.5. - 6.6.2008
PMRg - Zbraslavice: 27.7. - 8.8.2008
PMČR_J - Dvůr Králové nad Labem: 13.7. - 25.7.2008
PMČR_D - Most: 3.8. - 15.8.2008
Výše stanovené termíny určují letové dny soutěží a jsou pro organizátory soutěží závazné.
První soutěžní letový den je vždy v neděli, poslední soutěžní den potom v pátek. V pátek
večer na konci soutěže by měl proběhnout závěrečný večírek a k vyhlášení výsledků soutěží
by mělo dojít v sobotu dopoledne. Ve výjimečných případech, a to pokud se během řádných
soutěžních dní nestihnou odlétat alespoň 4 bodované soutěžní úkoly ve všech vyhlášených
soutěžních třídách, může organizátor prodloužit soutěž o jeden soutěžní den do soboty za
předpokladu, že je reálné dosáhnout platnosti soutěže alespoň v jedné ze soutěžních tříd.
PK blahopřeje vítězům výběrového řízení a děkuje všem ostatním zájemcům za projevený
zájem.
Shrnutí a porovnání jednotlivých nabídek naleznete na webu PK:
(http://www.lkka.cz/sport/KonkursPoradateleSouteziAeCR.xls).
Termíny soutěží byly stanoveny s ohledem na termíny mezinárodních soutěží v roce 2008 a
na termínové požadavky organizátorů soutěží.
Grafický přehled (http://www.lkka.cz/sport/CasovyPlanAkciPK.xls) termínů jednotlivých
soutěží nejen v roce 2008 naleznete na webu PK (http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm).
Pořadatelé soutěží zašlou vypracované Místní propozice jednotlivých soutěží
Petrovi Koutnému (pkoutny@gmail.com) minimálně 60 dní před začátkem soutěže. Místní
propozice soutěže musí splňovat podmínky platného Annexu A ke Sportovnímu řádu FAI díl 3., v posledním znění.
PK AeČR upozorňuje organizátory plachtařských soutěží, že na hlavních plachtařských
soutěžích AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J a PMČR_D) jsou jako zařízení pro kontrolu letu
povoleny pouze FAI schválené GNSS FR! Používání neschválených zařízení (GPS Garmin,
Magellan, záznamy ze SeeYou Mobile, WinPilot apod.) je nepřípustné.
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2.

Žebřík pilotů AeČR 2007
PK schvaluje Všeobecný a Ženský Žebřík 2007, viz.:
http://www.lkka.cz/sport/Zebrik.PK.AeCR.2007.xls (listy Zebrik G a Zebrik W) ve stavu,
v jakém je k dispozici na webu PK.
PK se při stanovování Žebříku 2007 striktně držela znění platného Soutěžního řádu AeČR
pro bezmotorové létání, s datem účinnosti 1.1.2007, se zapracovanou změnou č. 2 ze dne
18.2.2007.
PK opakovaně a důrazně žádá všechny organizátory soutěží, i organizátora PMČR_D, aby
na konečné výsledkové listině soutěže důsledně uváděli plné jméno soutěžícího - velitele
letadla (jméno a příjmení), rok narození soutěžícího a příslušnost soutěžícího
k domovskému aeroklubu. Tyto informace jsou zásadní pro stanovení Žebříku pilotů.
PK do Žebříku 2007 nezařadila Pohár Karla Pávka, který běžel souběžně s PMČR_J 2007
v Jindřichově Hradci. Tato soutěž se svým pojetím vymykala běžným zvyklostem a
nesplňovala požadavky SC3 a Annexu A.

3.

Stanovení Reprezentačního výběru a Reprezentačního družstva
AeČR v plachtění pro rok 2008
Reprezentační výběr pro rok 2008 je dle odstavce 7.1.2 SŘ stanoven:
- celkovým pořadím do 20. místa včetně ve Všeobecném Žebříku
- pořadím 8 nejlepších juniorů ve Všeobecném Žebříku
- pořadím 8 nejlepších žen v Žebříku
Příslušnost pilotů a pilotek k Reprezentačnímu výběru (RV) 2008 je zobrazena v Žebříku
2007 (http://www.lkka.cz/sport/Zebrik.PK.AeCR.2007.xls) na listech Zebrik G a Zebrik W.
Reprezentační družstvo (RD) 2008 bylo stanoveno na návrh trenéra Repre Petra Krejčiříka
absolutním pořadím ve Všeobecném Žebříku 2007 do 10. místa včetně:
1. Petr Krejčiřík, Hranice
2. Roman Mraček, Plzeň Letkov
3. Tomáš Rendla, Zbraslavice
4. Pavel Loužecký, Přibyslav
5. Tomáš Suchánek, GAC Benešov
6. Jaroslav Tomaňa, Zbraslavice
7. Petr Tichý, Zbraslavice
8. Miloš Dedera, Jihlava
9. Ivan Novák, Ústí nad Orlicí
10. Petr Koutný, Křižanov
Členové RD 2008 mohou být dále upřesňováni dle požadavků obsazení mezinárodních
soutěží v roce 2008.
PK žádá Evu Maixnerovou o vytvoření certifikátu pro členy reprezentačního výběru AeČR
2008. Certifikát může pilotům pomoci např. při získávání sponzorů, nebo při jednáních v
domovských klubech.

4.

Nominace na PMČR 2008
Nominace na PMČR 2008 (Moravská Třebová, 25.5. - 6.6.2008) byla stanovena na základě
bodů 6.6.4., 6.6.5., 6.6.6. a 6.6.7. platného SŘ a je součástí Žebříku 2007 (viz. list
Nominace PMCR 2008).
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5.

Nominace na PMRg, PMČR_J a PMČR_D 2008
Budou stanoveny na jarním zasedání PK v roce 2008 po ukončení a vyhodnocení CPS
2007.

6.

Návrh nominací na mezinárodní soutěže v roce 2008
Konečná nominace bude upřesněna trenérem RD po jednáních s jednotlivými piloty na jaře
2008. Kurzívou jsou uvedeni piloti přicházející v úvahu pro jednotlivé třídy tam, kde dosud
nebyla nominace stanovena pevně.
30. MS (WGC) v neklapkových třídách, Rieti, Itálie, 6.7. - 20.7.2008
Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě:
Std:
Loužecký, Tomaňa, Dedera
Club:
Mraček, Suchánek, Cink
World:
Dedera
30. MS (WGC) v klapkových třídách, Lüsse, Německo, 2.8. - 16.8.2008
Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě:
15m:
Tichý, Dedera, Koutný, Hřivna
18m:
Krejčiřík, Novák, Koutný, Hřivna
Open:
Rendla, ???

7.

Zpráva delegáta v IGC FAI
Zprávu dosavadního delegáta AeČR v IGC, Jaroslava Vacha, o působení IGC v roce 2007
naleznete zde: www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2007.10.27_3.Priloha1.ZpravaVach.pdf
Přílohami tohoto zápisu jsou dále:
- přehled soutěží IGC do roku 2010:
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2007.10.27_3.Priloha2.PrehledSoutezi.pdf
- dopis prezidenta IGC Boba Hendersona členům z 2.10.2007:
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2007.10.27_3.Priloha3.LetterToDelegates.pdf
- zpráva prezidenta IGC Boba Hendersona pro Generální konferenci FAI, která se konala
začátkem listopadu 2007 v Rhodes, Řecko:
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2007.10.27_3.Priloha4.IGCPresidentReport2007.pdf
- zpráva Johna Roaka o počtech plachtařů 2006:
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2007.10.27_3.Priloha5.WorldMembership2006.pdf
Na webu IGC www.fai.org/gliding najdete také novou verzi Sportovního řádu dílu 3 (SC3) a
Annexu A k SC3 s datem vydání 1.10.2007.
Od teď dochází ke změně delegáta AeČR v IGC FAI. Hlavním delegátem, který se zúčastní
již zasedání v Římě od 29.2. do 2.3.2008, bude Jiří Cihlář.
Dosavadní delegát Jaroslav Vach bude nadále delegátem náhradním. PK AeČR děkuje
Jardovi Vachovi za jeho dosavadní činnost nejen v IGC a samozřejmě doufáme, že na nás
nezanevře a že i nadále bude svým energickým, mírně chaotickým přístupem pomáhat
organizátorům soutěží a pečovat o naše elektronické přístroje.
PK bude prostřednictvím svého nového delegáta lobovat za možnost dosažení podmínek
stříbrného C za použití klasického barografu a COTS GPS.
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8.

Zpráva delegáta v European Gliding Union
Dosavadní delegát AeČR Luděk Kluger oznámil ukončení své činnosti v EGU. PK AeČR
intenzivně hledá vhodnou náhradu.
Luděk Kluger korespondenčně informoval PK o dění v EGU:
V únoru 2007 se podařilo zorganizovat konferenci EGU v Praze. V této souvislosti je třeba
poděkovat zaměstnancům AeČR Jiřímu Dodalovi a Milanu Poupovi za jejich činnost při
přípravě a průběhu konference. Poděkování samozřejmě patří i Luďkovi Klugerovi.
Po konferenci probíhaly v rámci EGU pravidelné konzultace především v oblasti PART M.
Výsledkem bylo podání cca 15 připomínek k nově připravovaným nařízením EASA. Poslední
připomínky byly z naší strany podány 13.10.07.
Interním problémem EGU bylo financování činnosti delegátů v pracovních komisích.
Výsledkem byla anketa ohledně počtu hlasů pro rozhodování EGU a o výši členských
příspěvků. Zástupce AeČR akceptoval navrženou výši poplatků 1500,- EUR ročně a trval na
dosavadním systému hlasování, kdy každý stát má jeden hlas.
Podařilo se navázat dobrou spolupráci se zástupcem LAA, Ing. Fridrichem, se kterým
vzájemně konzultujeme postup v EGU a EAS, kde nás Ing. Fridrich zastupuje.
Informace o činnosti EGU naleznete na www.egu-info.org.

9.

Rozbor soutěží v roce 2007
PK se zabývala zprávami ředitelů soutěží a hlavních rozhodčích v roce 2007. Jednotlivé
necenzurované zprávy naleznete pod těmito odkazy:
- zpráva z PMRg 2007 ve Vysokém Mýtě (Jiří Cihlář):
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2007.10.27_3.Priloha6.ZpravaPMRg2007Cihlar.pdf

- zpráva z PMČR_D 2007 ve Dvoře Králové nad Labem (Jiří Tomíček):
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2007.10.27_3.Priloha7.ZpravaPMCR_D2007Tomicek.pdf

- zpráva z PMČR_J 2007 v Jindřichově Hradci (Petr Šetka):
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2007.10.27_3.Priloha8.ZpravaPMCR_J2007Setka.pdf

- zpráva z PMČR 2007 v Šumperku (Jan Podhrázský):
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2007.10.27_3.Priloha9.ZpravaPMCR2007Podhrazsky.pdf

Problémy s vlečnými letouny a vlekaři byly letos menší než v roce loňském, nicméně tento
problém do budoucna nelze podceňovat.
9.1. Minimální vzdálenost pro bodování soutěžního úkolu ve třídách Klub, Kombi, Duo-Klub a
Duo-Kombi je 100 km handicapované vzdálenosti, viz. bod 6.4. Platnost Mistrovství platného
Soutěžního řádu. Pro kluzáky L13 a L23 tedy min. 76 km skutečně uletěné vzdálenosti (za
použití indexů DAeC). Jiří Cihlář prověří výpočtové vzorce v používaných bodovacích
systémech.
9.2. Během PMČR 2007 došlo několikrát k odmítnutí přístroje zajišťujícího on-line přenos polohy
soutěžního kluzáku soutěžními piloty. On-line tracking je důležitým prvkem medializace
soutěží. PK proto stanovuje penalizace za sabotování on-line trackingu:
Odmítnutí, úmyslné vypnutí a sabotování on-line trackingu bude penalizováno:
- 50 body v případě prvního výskytu
- diskvalifikací v disciplíně v případě násobného výskytu události
Penalizace 50 bodů platí pro 1000 bodový systém.
9.3. PK doporučuje organizátorům soutěží používat webový redakční systém vytvořený Jiřím
Králíkem (Markýzem) z AK Hosín. Redakční systém může organizátorům soutěží ušetřit
mnoho práce s publikací propozic, přihlášek, výsledků, fotografií a informací o průběhu
soutěže. Informace o webovém redakčním systému podá také Jiří Cihlář.
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9.4. PK doporučuje pilotům, nejen na soutěžích, používání antikolizního systému FLARM a
zařízení ELT pro automatickou lokalizaci v případě havárie. Používání těchto zařízení je
v některých státech již povinné.

10. Vzdušný prostor
PK upozorňuje, že k 22.11.2007 vychází nová mapa ICAO s řadou minoritních změn.
Soubory s novým vzdušným prostorem budou publikovány do konce rok 2007.
PK děkuji Jiřímu Mlejnkovi za souhrn zobrazení letových záznamů z letů přihlášeným do
CPS za rok 2007, jež má velký význam při jednáních o vzdušném prostoru ČR.
PK po dohodě s organizátorem zimního semináře souhlasí a podporuje myšlenku uspořádat
přednášku, která se má týkat vedení radiokorespondence při řízených letech VFR s kluzáky
(průlety prostorů) a apeluje na všechny, aby si v této problematice doplnili, rozšířili nebo
obnovili znalosti.
Současně žádá výkonného ředitele AeČR, aby pro zimní školení v klubech byla zpracována
odpovídající prezentace zaměřená na tuto problematiku a byla poskytnuta všem klubům
společně s podrobnostmi o nehodách v roce 2007 a doporučuje, aby systému rozdělení
vzdušného prostoru a vedení korespondence, jakož i přípravě letu byla věnována větší
pozornost při přípravě žáků na pilotní zkoušky a na ročních zimních školeních pilotů v AK.
PK apeluje na všechny piloty provádějící přelety, aby při průletu všech prostorů, kde je to
možné využívali radiostanice a komunikovali s odpovědnými složkami. Nejen, že tak dojde
k odstranění zbytečných neoprávněných vstupů do těchto prostorů, ale současně dojde ke
zvýšení povědomí složek řízení o existencí a skutečném množství plachtařského provozu
nad našim územím.
V otázce otevření hranic v souvislosti se vstupem do Schengenského prostoru se očekává
stanovisko MD v nejbližších měsících.
PK společně s Výborem AeČR vyzývá všechny aerokluby (členské organizace), které chtějí
v průběhu roku 2008 pořádat soutěže, případně jiné letecké akce většího rozsahu, nebo
delší doby trvání, k jejichž zabezpečení budou potřebovat vzdušný prostor přesahující
hranice zóny ATZ, aby zaslaly své požadavky do konce prosince 2007.
Takové požadavky je nutno specifikovat textem a mapou s vyznačením požadovaného
prostoru a zaslat panu Tomášovi RENDLOVI (tel: 602 284 272, fax: 327 532 049, e-mail
tomas@gradient.cc).

11. Finance PK AeČR
Stav konta (podúčtu) PK AeČR vedeném na účtu AeČR je k nahlédnutí zde:
http://www.lkka.cz/sport/PKAeCR.Finance.xls.
Tento přehled je průběžně aktualizován. PK bude i nadále pokračovat především v podpoře
juniorského reprezentačního družstva, juniorských plachtařských soutěží a v medializaci
plachtění.

12. Medializace
V letošním roce se opět podařilo prodat některé naše výsledky do médií (ČT4, ČT2,
regionální tisk, ...). Za to patří dík především Aleně Zárybnické, Evě Maixnerové, Jakubovi
Kolářovi, Daneši Grulovi, Tomáši Rendlovi, Petrovi Krejčiříkovi a organizátorům jednotlivých
soutěží.
Všem ještě jednou děkuji.
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13. Různé
13.1. PK na návrh trenéra RD Petra Krejčiříka uspořádá v termínu od 6.12. do 9.12.2007
v prostorách Sport hotelu Olympia Zadov setkání opět úspěšné české plachtařské
reprezentace 2007 s hlavními cíly: medializace letošních úspěchů a poděkování všem
zainteresovaným, kteří se na plachtařských úspěších roku 2007 podíleli.
13.2. PK žádá Výbor AeČR o stanovení jasného správce kluzáku ASK21 OK-2121 v majetku
AeČR. Tento kluzák byl historicky zakoupen především pro potřeby bezmotorových akrobatů
a v akrobatickém režimu byl také provozován. Vzhledem k nejasnostem ohledně jeho
provozu a údržby v roce 2007 a k vášnivé diskuzi o využití tohoto kluzáku pře Mistrovstvím
ČR v akrobacii kluzáků 2007 je nutné stanovení správce a režimu tohoto kluzáku. PK
historicky tento kluzák nijak nevyužívala, neprovozovala, není o jeho stavu nijak informována
a neklade si na jeho využívání v budoucnosti požadavky.
13.3. PK žádá Výbor a letový úsek AeČR o pomoc a součinnost při zajišťování vlečných letadel na
plachtařských soutěžích AeČR v roce 2008.
13.4. PK stanovila pravidla pro využívání nového Duo Diskuse v majetku AeČR, pořízeného v roce
2007:
- Duo bude majetkem AeČR
- provozovatelem bude LSC Moravská Třebová
- Duo bude přednostně sloužit k předávání zkušeností nadějným sportovcům, převážně
juniorům, kteří budou létat se zkušenějšími piloty, převážně reprezentanty
- Duo bude využíváno také jako soutěžní kluzák ve třídě dvoumístných kluzáků s rozpětím
do 20 m
- o přidělování Dua pilotům bude strategicky a dlouhodobě rozhodovat plachtařská komise,
operativně trenér reprezentace a předseda PK AeČR
- roční provozní náklady kluzáku budou hrazeny z rozpočtu PK AeČR (ve výši cca 90.000
CZK ročně)
- kluzák bude havarijně pojištěn se spoluúčastí 100.000 CZK, každý velitel kluzáku létající
Duo bude muset mít uzavřenu pojistku na tuto spoluúčast
- letové hodiny na Duu budou zpoplatněny těmito částkami za letovou hodinu (včetně
DPH), pokud bude na palubě kluzáku:
- junior (pilot kluzáku, který dosáhne max. 25 let věku v kalendářním roce): 0 CZK/hod.
- člen reprezentačního výběru v kalendářním roce: 300 CZK/hod.
- člen AeČR: 600 CZK/hod.
13.5. PK se zabývala materiálem Jirky Štěpánka ohledně vyhlašování letových úkolů na soutěžích
(příručka task-settera). Materiál bude dopracován během zimního období.
13.6. Příští jednání PK AeČR se uskuteční 9.2.2008.
Dne 5.12.2007 zapsal Petr Koutný
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