Zápis
ze 7. jednání Plachtařské komise AeČR
konaného ve Zbraslavicích dne 5.10.2009
Přítomni:

1.

Jiří Cihlář, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek, Vratislav Šrám

Výběr pořadatelů a termínů soutěží AeČR v roce 2010
Na základě vyhlášeného konkursu a došlých přihlášek PK vybrala následující pořadatele a
termíny hlavních plachtařských soutěží AeČR v roce 2010:
PMČR - Plasy: soutěžní dny 23.5. - 4.6.2010
PMČR_D - Ústí nad Orlicí: soutěžní dny 1.8. - 13.8.2010
PMRg - Moravská Třebová: soutěžní dny 18.7. - 30.7.2010
PMČR_J - Zbraslavice: soutěžní dny 1.8. - 13.8.2010
Termíny soutěží jsou pro pořadatele soutěží závazné. Soutěžní období je vždy 13ti denní, s
prvním soutěžním dnem v neděli a posledním soutěžním dnem v pátek.
V pátek večer na konci soutěže by měl proběhnout závěrečný večírek. 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.
Shrnutí a porovnání jednotlivých nabídek naleznete na webu PK:
http://www.lkka.cz/sport/docs/KonkursPoradateleSouteziAeCR.xls.
Termíny soutěží byly stanoveny s ohledem na termíny mezinárodních soutěží v roce 2010 a
na termínové požadavky organizátorů soutěží. Grafický přehled termínů jednotlivých soutěží
nejen v roce 2010 naleznete na: http://www.lkka.cz/sport/docs/CasovyPlanAkciPK.xls.
PK blahopřeje vítězům výběrového řízení a děkuje ostatním zájemcům za projevený zájem.
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.

2.

Různé

2.1. PK AeČR se zabývala návrhem Vratislava Orlity na změnu Soutěžního řádu v části pořádání
Plachtařského Mistrovství dvousedadlovek. PK AeČR dospěla k názoru, že současný systém
pořádání PMČR_D není potřeba měnit.
2.2. PK AeČR odsouhlasila výrobu 100 ks plachtařských kalendářů s logem PK AeČR, sestavený
z fotografií pořízených během EGC 2009 v Pociunai. Výrobní cena jednoho kalendáře bude
do 200 CZK/ks. Kalendáře budou neprodejné a budou sloužit k propagaci činnosti
Plachtařské komise AeČR.
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Zápis
z 8. jednání Plachtařské komise AeČR
konaného ve Zbraslavicích dne 31.10.2009
Přítomni:
Přizváni:

3.

Jiří Cihlář, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek, Vratislav Šrám
Eva Maixnerová, Patrik Čebiš

Žebřík pilotů AeČR 2009
PK schvaluje Všeobecný a Ženský Žebřík 2009, viz.:
www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2009.xls (listy Zebrik G a Zebrik W) ve stavu,
v jakém je k dispozici na webu PK.
PK se při sestavení Žebříku 2009 striktně držela znění platného Soutěžního řádu AeČR pro
bezmotorové létání, s datem účinnosti 1.1.2009, se zapracovanou změnou č. 3.
PK opakovaně a důrazně žádá všechny organizátory soutěží, i organizátora PMČR_D, aby
buď na startovní listině, nebo 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 důležité pro stanovení Žebříku
pilotů a jejich dopátrání stojí zpracovatele Žebříku nemálo drahocenného času.

4.

Stanovení Reprezentačního výběru a Reprezentačního družstva
AeČR v plachtění pro rok 2010
Reprezentační výběr (RV) pro rok 2010 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 2010 je zobrazena v Žebříku 2009:
www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2009.xls na listech Zebrik G a Zebrik W.
Reprezentační družstvo (RD) 2010 bylo stanoveno na návrh trenéra reprezentace Petra
Krejčiříka s přihlédnutím na nominační místa na mezinárodních soutěžích 2010 (WGC
v Prievidzi a Szegedu). Příslušnost pilotů a pilotek k Reprezentačnímu družstvu 2010 je
zobrazena v Žebříku 2009:
www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2009.xls na listech Zebrik G a Zebrik W.
Členové RD mohou být dále upřesňováni podle požadavků na obsazení mezinárodních
soutěží v roce 2010.
PK žádá Evu Maixnerovou o vytvoření certifikátu pro členy reprezentačního výběru AeČR
2010. Certifikát může pilotům pomoci např. při získávání sponzorů, nebo při jednáních v
domovských klubech.

5.

Nominace na PMČR 2010
Nominace na PMČR 2010 (Plasy, 23.5. - 4.6.2010) byla stanovena na základě platného SŘ
a je součástí Žebříku 2009, na listu Nominace PMCR 2010:
(www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2009.xls).

6.

Nominace na PMRg, PMČR_J a PMČR_D 2010
Budou stanoveny na jarním zasedání PK v roce 2010 po ukončení a vyhodnocení CPS
2009.
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7.

Návrh nominací na mezinárodní soutěže v roce 2010
Konečná nominace bude upřesněna trenérem RD po jednáních s jednotlivými piloty na jaře
2010. Kurzívou jsou uvedeni piloti přicházející v úvahu pro jednotlivé třídy tam, kde dosud
nebyla nominace stanovena pevně.
31. MS (WGC) v neklapkových třídách, Prievidza, Slovensko, 3.7. - 18.7.2010
Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě, celkový
počet soutěžících může být omezen na 5 v případě dosažení maximálního počtu soutěžících
stanoveného pořadatelem:
Std:
Roman Mraček, Tomáš Suchánek, Jaroslav Tomaňa, Pavel Loužecký
Club:
Tomáš Suchánek, Jan Louda, Jaroslav Tomaňa, Pavel Loužecký, Miloslav
Cink, Michal Lešinger, Lubomír Motl
World:
Miloslav Cink, Jindřich Švorc, Lubomír Motl, Radek Krejčiřík
31. MS (WGC) v klapkových třídách, Szeged, Maďarsko, 24.7. - 8.8.2010
Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě, celkový
počet soutěžících může být omezen na 5 v případě dosažení maximálního počtu soutěžících
stanoveného pořadatelem:
Open:
Petr Krejčiřík, Martin Hřivna, Petr Koutný, Tomáš Rendla
18m:
Petr Krejčiřík, Ivan Novák, Pavel Loužecký, Miloslav Cink, Petr Tichý, Martin
Hřivna
15m:
Jan Louda, Jaroslav Tomaňa, Miloslav Cink , Petr Tichý, Martin Hřivna

8.

Zpráva delegáta v IGC FAI
Podrobná zpráva delegáta v IGC Jiřího Cihláře z posledního zasedání IGC, které se
uskutečnilo ve dnech 6.-7.3. 2009 ve švýcarském Lausanne, je Přílohou 1 tohoto Zápisu:
www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2009.10.31_7-8.P1.pdf.
Příští konference IGC FAI se uskuteční na jaře 2010.

9.

Zpráva delegáta v EGU
Zpráva delegáta v European Gliding Union Patrika Čebiše o činnosti od poslední konference
EGU konané v únoru 2009 je Přílohou 2 tohoto Zápisu:
www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2009.10.31_7-8.P2.pdf.
Příští konference EGU se uskuteční 27.-28.2.20010.

10. Rozbor soutěží v roce 2009
PK se zabývala zprávami ředitelů soutěží a hlavních rozhodčích v roce 2009 a
vyhodnocením těchto soutěží. Jednotlivé zprávy naleznete níže, včetně komentářů,
doporučení a dodatků Plachtařské komise:
10.1. Zpráva z PMČR a PMSR 2009 v Partizánském (Jiří Cihlář)
Viz www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2009.10.31_7-8.P3.pdf
Jednalo se o úspěšné spojení Mistrovství ČR a Mistrovství SR. Na této soutěži byla poprvé
otevřena třída Kombi 15m, společně se třídami Kombi Open a Klub. Otevření třetí soutěžní
třídy umožnilo právě spojené startovní pole českých a slovenských pilotů.
Na soutěži se po dlouhé době vážily kluzáky všech tříd, létalo se ve složitých meteo
podmínkách, vlekaly převážně UL letouny s rozpačitým výsledkem, během soutěže došlo
k několika lehkým poškozením kluzáků. Jestli se podaří otevřít PMČR 2010 v Plasech opět
jako společné pro ČR a SR závisí aktuálně na rozhodnutí slovenské Plachtárské komísie.
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10.2. Zpráva z PMČR_D 2009 ve Frýdlantu nad Ostravicí (Radomír Foldyna)
Viz www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2009.10.31_7-8.P4.pdf
Po dlouhé době byla zorganizována plachtařská soutěž v zajímavém regionu Beskyd.
Soutěž bohužel provázela nepřízeň počasí, létalo se ale i na Slovensko. Vycházela
koordinace s ŘLP letišť Přerov a Ostrava, v blízkosti jejichž TMA se soutěž konala.
10.3. Zpráva z PMČR_J 2009 v Křižanově (Filip Graf a Leo Novák)
Viz www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2009.10.31_7-8.P5.pdf
Během soutěže se projevily velké rozdíly ve výkonech jednotlivých juniorů. Vyskytly se
problémy s koordinací vzdušného prostoru s AFB Čáslav a s webovým redakčním systémem
plachtařských soutěží, kde si jediný možný administrátor odjel na dovolenou a nereagoval na
požadavky organizátora soutěže.
10.4. Zpráva z PMRg 2009 ve Vysokém Mýtě(Jan Abrhám)
Viz www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2009.10.31_7-8.P6.pdf
Z počátku opět chyby v komunikaci s vojenským ŘLP. Bylo nutné koordinovat činnost
s letištěm v Novém Městě nad Metují, kde probíhalo MS v motorovém paraglidingu. Létalo se
ve vzdušném prostoru Polska.
10.5. Vážení kluzáků
Na základě zkušeností ze soutěží pořádaných v roce 2009 rozhodla PK AeČR o pokračování
v tomto trendu. Zkušenosti potvrdily, že soutěžící nemají s vážením kluzáků dostatečné
zkušenosti a že přetěžují své kluzáky nad limit MTOW. Z těchto důvodů bude vážení kluzáků
závazné na soutěžích PMČR a PMRg v roce 2010 a letech následujících. Zajištění vážení
bude povinností organizátorů těchto soutěží.
PK AeČR poskytne součinnost při zajištění vah vhodných pro vážení kluzáků.

11. Indexové/handicapové listy na soutěžích v roce 2010+
PK stanovuje závazně pro všechny organizátory soutěží AeČR v letech 2010 a následujících
(PMČR, PMČR_D, PMČR_J, PMRg, CPS) používání indexových/handicapových listů pro
porovnávání výkonnosti kluzáků:
11.1. Soutěže v Klubové třídě
Soutěže v klubové třídě budou hodnoceny na základě Handicapového listu IGC, který je
součástí platného Annexu A k SC3, viz: www.fai.org/gliding/system/files/sc3a.pdf.
Na soutěžích v klubové třídě není možné používat vodní přítěž.
Důvodem pro toto rozhodnutí je co nejvíce přiblížit české soutěže v klubové třídě soutěžím
světovým a evropským.
11.2. Soutěže ve třídách Kombi
Soutěže ve třídách Kombi budou hodnoceny na základě Indexového listu AeČR (IL AeČR),
který bude publikován na jaře 2010. Tento indexový list bude průběžně upravován a laděn za
účelem dosažení co nejvyšší spravedlnosti a porovnatelnosti kluzáků ve vztahu k soutěžím
v Kombi třídě.
Pokud některý z kluzáků nebude v IL AeČR zahrnut, stanoví index tohoto kluzáku PK.
11.3. CPS
Celostátní plachtařská soutěž bude hodnocena na základě modifikovaného indexového listu
DAeC. Základem modifikovaného indexového listu DAeC bude platný indexový list DAeC
(viz www.daec.de/se/downfiles/2008/DMSt-WO2008.pdf), ve kterém budou upraveny indexy
vybraných kluzáků, a to následovně:
KKB 15 (15m) .................................................................................... 108
LS 8 (15m), Discus 2 (15m), ASW 28 (15m), LAK 19 (15m) ............. 110
LS 8 (18m), Discus 2 (18m), ASW 28 (18m), LAK 19 (18m) ............. 116
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12. Změny v Soutěžním řádu AeČR
PK AeČR schválila drobné změny v Soutěžním řádu AeČR pro bezmotorové létání. Tato
změna bude publikována na webu AeČR, s označením změny ZM4 a datem účinnosti od
1.1.2010.

13. Využití kluzáku Duo Discus xT OK-2345
Požadavky na využití kluzáku Duo Discus xT směřujte na Petra Koutného a Petra Krejčiříka.
Plán využití je zveřejňován na webu PK AeČR pod odkazem:
www.lkka.cz/sport/docs/DUO.Kalendar.xls
PK vyslovuje nespokojenost s technickým stavem kluzáku a se stavem, v jakém je kluzák
předáván mezi jednotlivými piloty. Za tím to účelem budou upraveny pravidla využívání Dua.
PK dále upozorňuje, že ceny stanovené v Pravidlech pro využívání Dua jsou uvedeny včetně
DPH.
Duo bude pojištěno na celý rok 2010. Zajistí Petr Krejčiřík.

14. Podpora organizátorů plachtařských soutěží
PK zajistí organizátorům plachtařských soutěží v roce 2010 podporu z prostředků PK AeČR
formou odměny pro klíčové členy organizačního štábu plachtařské soutěže (meteorologa,
hlavního rozhodčího a task settera) ve výši 5.000 CZK plus náklady na palivo na jednu cestu
tam a zpět z místa bydliště do místa konání soutěže osobním automobilem.
Organizátor požádá o proplacení těchto nákladů formou faktury vystavené po zahájení
soutěže na AeČR.
Organizátor je povinen výše vyjmenovaným členům organizačního štábu na vlastní náklady
zajistit ubytování a stravu po celou dobu soutěže.

15. Finance PK AeČR
15.1. Stav konta (podúčtu) PK AeČR vedeném na účtu AeČR je k nahlédnutí zde:
http://www.lkka.cz/sport/docs/PKAeCR.Finance.xls
Tento přehled je průběžně aktualizován.
PK AeČR vyslovuje nespokojenost s evidencí finančních prostředků na účtech AeČR. Stále
existují nesrovnalosti v evidenci financí z roku 2008, neexistuje analytický přístup
k prostředkům PK AeČR na účtu AeČR, změny na účtu nejsou předsedovi PK AeČR
oznamovány.
15.2. PK bude i nadále pokračovat v:
• podpoře juniorů
• medializaci plachtění
• podpoře organizátorů soutěží, především posílením štábů soutěží profesionálními
funkcemi (PR, rozhodčí, meteorolog, task setter, …)
• podpoře vývoje redakčních a meteorologických systémů

16. Různé
16.1. PK společně s trenérem RD uspořádá v termínu od 4. do 6.12.2009 v prostorách hotelu
Stará pošta v Jeseníkách kondiční setkání české plachtařské reprezentace 2009 s cíli:
medializace letošních úspěchů a poděkování všem zainteresovaným, kteří se na úspěšné
reprezentaci roku 2009 podíleli.
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16.2. PK diskutovala možnost zajištění HW prostředků (serveru s dostatečným výpočetním
výkonem, diskové pole, konektivita) pro provoz aplikací, na jejichž provoz jsme si v poslední
době zvykli a které jsou provozovány převážně soukromými subjekty (Gliding.cz, Flymet.cz,
SoaringSpot.net, CPSka.cz apod.). PK aktuálně jedná o technickém řešení, finančních
nákladech i personálním zabezpečení provozu těchto aplikací. Náklady na provoz by do
budoucna mohly být alespoň částečně hrazeny z prostředků PK AeČR. Aktuálně řeší Ing.
Kluger a MUDr. Cihlář.
16.3. Vytvoření smluv na provozování a zajištění předkupního práva ve prospěch AeČR u
webových aplikací CPSka.cz a Flymet.cz, včetně odměňování autorů, zajistí Jiří Cihlář.
16.4. Tomáš Rendla podal informaci o průběhu jednání o změnách v organizaci vzdušného
prostoru ČR, zejména o změnách v TMA Praha, které mají vstoupit v platnost od jara 2010.
Změny budou publikovány standardním způsobem v AIP.
Dne 29.11.2009 zapsal Petr Koutný
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