Zápis
z 3. jednání plachtařské komise AeČR

konaného ve Zbraslavicích ve dnech 15 - 16.10.2010

Přítomni:

Josef Bárta, Jiří Cihlář, Petr Koutný, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek, David Zapletal,
Radek Zima

Přizváni:

Petr Krejčiřík (manažer reprezentace), Jiří Mlejnek (CPS, Online Tracking),
Jan Horák (Flymet), Luděk Kluger (EGU), Miroslav Oros (TV dokumenty),
Jaroslav Potměšil (projekt cvičné dvousedadlovky), Roman Mraček, Ivan Harašta,
Miloslav Fišer (kandidáti na trenéra juniorů)

1. European Gliding Union
Hlavním delegátem AeČR v EGU je v současné době Patrik Čebiš, který z časových důvodů nebyl na
jednání přítomen, proto ho zastoupil Luděk Kluger, který je náhradním delegátem. Informoval o
agendě a kongresech EGU. Posledního kongresu EGU v únoru 2010 se zúčastnil pouze Patrik Čebiš,
zatím nedodal PK zprávu – předseda PK bude urgovat. Podle informace od Jirky Dodala ekonomický
úsek AeČR neproplatil fakturu za členský příspěvek EGU, přestože to PK měla ve finančím plánu.
Předseda PK zjistí u prezidenta AeČR proč je platba pozdržena.

2. CPS Online
Doposud nebyla dořešena smlouva mezi AeČR a Jirkou Mlejnkem ohledně provozu CPS Online.
Proběhla diskuze o podobě smlouvy, aby v případě nečekaných událostí mohl AeČR dále využívat a
vyvíjet systém, dle autorského zákona. První verzi smlouvy připravoval Luděk Kluger s právníkem
AeČR, ze strany AeČR zatím nebylo dořešeno, Luděk Kluger tento původní návrh smlouvy pošle PK.
Pokud to bude možné, bude tento původní návrh použit. Smlouvu projedná David Zapletal s Jirkou
Mlejnkem u právníka v MB, následně bude návrh předložen PK ke schválení.

Jirka Mlejnek informoval o dalších plánech na vývoj CPS: na titulní straně bude statistika měsíční,
roční dle počtu výkonů na jednotlivých typech tratí. Dále Jirka plánuje udělat prohlížeč letů – ne jen
statický obrázek jako dosud.
Radek Zima přednesl podnět, aby byl systém CPS Online/GCup.eu více rozšířen do zahraničí,
zejména aby české plachtění bylo více prezentováno v zahraničí, v současné době totiž naši
plachtaři již tolik nepřihlašují na OLC. CPS je oproti OLC pokročilejší systém, ale především v SRN je
OLC stále velmi populární a měli bychom tam být vidět. Jirka Cihlář prezentoval CPS i na zasedání
IGC, bohužel bez odezvy a prezentaci bude opakovat. Dokud se nepodaří protlačit výraznější měrou
systém CPS do zahraničí, je nutné provázat CPS s OLC – aby lety přihlašované do CPS byly, v případě
přání pilota, automaticky přihlašovány také do OLC. Je několik možností jak toho dosáhnout, Jirka
Mlejnek se pokusí kontaktovat provozovatele OLC a požádat je o spolupráci. Na základě výsledku
tohoto jednání bude stanoven další postup.
Finanční podpora CPS pro rok 2011 zůstává na stejné úrovni jako pro letošní sezónu, roční
příspěvek 15.000 Kč a úhrada za správu systému 150 Kč/h (maximálně 192 h/rok). Letos bylo
odpracováno 35 servisních hodin.

3. Online Tracking
Letos se v provozu OT vyskytl problém, kdy bylo ze strany ČTÚ požadováno, aby každá krabička
s trackingem byla registrována na konkrétní letadlo. Toto v praxi není možné zajistit, v rámci
atraktivity je nutná volnost při výběru stroje, který v daný den tracking ponese. Jirka Mlejnek
nakonec tuto možnost s ČTÚ vyjednal a vše je v souladu s povolením.
Na PMČR_J byl ověřen maximální dosah OT cca 120 km. Vysílače byly provozovány na výkonu 2,5
W, povoleno je až 7,5 W, nicméně navýšení výkonu by zvyšovalo spotřebu zařízení a v tuto chvíli se
dosah jeví jako dostačující. Radek Zima navrhl úpravu prohlížeče trackingu, tak aby bylo viditelné,
který vysílač je funkční/online.
V letošním roce Jirka Mlejnek provozoval a staral se o provoz OT na každé soutěži osobně. Příští rok
je v plánu testovací provoz na jarním AZ Cupu, na dalších závodech by OT měl být připraven tak,
aby ho mohl provozovat pořadatel ve vlastní režii bez přítomnosti Jirky. Jirka Mlejnek předpokládá
osobní přítomnost pouze pro zprovoznění na začátku soutěže. V roce 2011 bude PK garantovat
provoz na 3 soutěžích AeČR za poplatek 20.000 Kč za jednu soutěž (13.000 Kč z rozpočtu PK,
zbývajících 7.000 Kč uhradí pořadatel). Použití OT na dalších soutěžích je možné, záleží pouze na
dohodě pořadatele s Jirkou Mlejnkem, náklady na provoz OT pak jdou k tíži pořadatele.
PK doporučuje pořadatelům soutěží v případě použití OT určit jednoho zodpovědného člověka,
který bude Jirkou zaškolen a bude se starat o provoz OT.
OT bude pro vybrané závodníky na soutěžích AeČR povinný, vybraný závodník v souladu s platným
sportovním řádem nesmí zařízení OT odmítnout.

4. Propagace (filmy) z WGC 2010 (Szeged, Prievidza)
Mirek Oros prezentoval činnost agentury Cumulus a promítl film z WGC 2010 Prievidza, natočený
na objednávku PK. V letošním roce Mirek Oros navázal spolupráci s anglickou agenturou Flying
Aces, která je oficiálním dodavatelem filmových materiálů na mezinárodních akcích. Natáčení
v Prievidzi proběhlo ke všeobecné spokojenosti, jak potvrdil i Petr Krejčiřík, jednotlivé štáby si
vyměňují materiály.
Film z WGC 2010 Prievidza byl odvysílán několikrát na televizi Z1 a mohou ho využít i další televize
– PK jej může dále využívat k propagaci.
Mirek Oros projevil zájem o další spolupráci a nabízí svoje služby v podobném rozsahu na soutěžích
v roce 2011 – EGC a JWGC. Rýsuje se i spolupráce s dalšími českými televizemi (Z1 a další).
Petr Krejčiřík informoval o pokračující úspěšné spolupráci s ČT (WGC 2010 Szeged) a předložil
soupis odvysílaných pořadů.
PK podporuje medializaci plachtění touto formou a potvrdila zájem o spolupráci s oběma štáby (ČT,
Cumulus) v podobném rozsahu jako letos. Předběžný plán TV reportáží na rok 2011: Agentura
Cumulus – Nitra a Pociunai, ČT – Musbach a Arboga
Finální podoba spolupráce bude záviset na finančních možnostech PK a bude upřesněna na jaře.

5. Flymet
Pro rok 2011 počítá PK s příspěvkem na provoz ve výši 15.000 Kč, stejně jako v roce 2010.
Na diskusním fóru Gliding se ozvali zájemci, kteří by byli ochotni se podílet na vylepšení systému
pro prohlížení meteorologických dat na Flymetu.
Vlnová mapa byla spuštěna v omezeném rozsahu (1 den), protože se objevuje problém
s nedostatkem výpočetní kapacity serverů. Honza počítá se zakoupením nového serveru, náklady
se snad částečně podaří pokrýt ze sponzorských příspěvků.
Pro sezónu 2011 se počítá se spuštěním verze Flymet pro PDA.

6. Finance PK
Ekonom AeČR Milan Poupa zaslal tabulku stavu finančních prostředků, která obsahuje příjmy a
výdaje PK. Je zde započítán počáteční stav dle původního přehledu, který vedl Petr Koutný.
Chybí zde některé pohyby – Agentura Cumulus, platby za odlétané hodiny Duo, naopak je zde
nesprávně uvedena platba za povolení RDST pro ASW-22, která nepatří pod PK. Odhad příjmů za
odletáné hodiny Duo v roce 2010 je 120 až 150 tisíc Kč.

David Zapletal informoval o tom, že se změnil způsob vedení účetnictví AeČR – účetnictví vede
nová externí firma. Situace s disponibilními prostředky AeČR se zlepšila a proplácení faktur by
neměl být problém, protože přišla dotace 4,5 milionu na nákup ASW-22. Bývalí členové výboru
AeČR vysvětlili, že před rokem kdy se půjčka projednávala, byly prostředky AeČR dostatečné (byly
prostředky i na termínovaném účtu).
Finance pro plachtění – organizační struktura vedení AeČR je nefunkční. Prezident zodpovídá, ale
rozhodovací pravomoc má i Výbor, takže se blokují jednání. PK bude podporovat restrukturalizaci
organizačního schématu a zvažuje podání vlastního návrhu na další konferenci.

7. Konkurs pořadatelů soutěží AeČR v roce 2011
Proběhla prezentace pořadatelů soutěží:
1. Aeroklub Dvůr Králové – PMČR_D (Jan Pešta)
Preferovaný termín: začátek července (4-18.7.)
Nejistý výhled se zprovozněním L-13. Pokud bude méně účastníků PMČR_D, bude soutěž spojena
se Safari Pohárem. Pokud bude účastníků dostatek, budou dvě oddělené akce.
2. Aeroklub Hosín – PMRg, PMČR_J (Přemek Mužík)
Ředitel, stavitel tratí: Josef Bušek
OnlineTracking jsou schopni zajistit personálně a provozovat i bez finanční podpory PK.
Zázemí dostatečné. Připravuje se rekonstrukce hospody ve spolupráci s pivovarem Budvar.
Preferovaný termín: přelom července-srpna (24.7.-5.8.)
Snížena cena ubytování na budově z 250 na 150 Kč/noc.
3. Aeroklub Jihlava – PMRg (Olga Bubnová)
Ředitel: Jaroslav Zámek
Stavitel tratí, rozhodčí: Jirka Mokoš
Snížena cena ubytování na budově z 140 na 100 Kč/noc.
Zázemí dostatečné. Nově zrekonstruovaná budova.
Online Tracking jsou schopni zajistit personálně a provozovat i bez finanční podpory PK.
V plánu pojízdná pekárna.
4. Aeroklub Vysoké Mýto – PMČR_J, PMRg, PMČR (Josef Bárta)
Ředitel: Josef Bárta
Rozhodčí: Jiří Cihlář, Meteorolog: Jan Horák
OnlineTracking jsou schopni zajistit personálně a provozovat i bez finanční podpory PK.
Možné i použití UL vlečných.
Dodatečně snížena cena vleku z 650 na 630 Kč.
5. Aeroklub Zbraslavice – PMČR (Pavel Procházka)
OnlineTracking jsou schopni zajistit personálně a provozovat i bez finanční podpory PK.
Nepředpokládají použití UL vlečných.
6. Aeroklub Partizánske – PMČR (bez zástupců)

Všichni přítomní zástupci pořadatelů vyslovili souhlas s provozem Online Trackingu, včetně
(částečné) úhrady nákladů OT z prostředků pořadatele.
PK nejdříve stanovila termíny soutěží v návaznosti na termíny mezinárodních akcí:
PMČR 15.5.-28.5., PMČR_D 3.7.-16.7, PMČR_J 10.7.-23.7., PMRg 31.7.-13.8. Kompletní kalendář
termínů soutěží je ke stažení na webu PK: http://www.lkka.cz/sport/docs/CasovyPlanAkciPK.xls
Po diskusi komise rozhodla hlasováním následovně:
PMČR: Zbraslavice 6, Vysoké Mýto 1 (Zapletal)
PMRg: Jihlava 5, Hosín 2 (Zima, Cihlář)
PMČR_D: Dvůr Králové 7
PMČR_J: Vysoké Mýto 6, Hosín 1 (Zapletal)
Přítomní zástupci pořadatelů byli následně seznámeni s výsledkem konkursu. Pořadateli PMČR_D
AK Dvůr Králové bylo dáno na zvážení, jestli nechtějí termín posunout dále do července případně
přelomu července a srpna, kdy obvykle bývá lepší počasí.
Kompletní seznam nabídek pořadatelů je k dispozici na webu PK na adrese:
http://www.lkka.cz/sport/docs/KonkursPoradateleSouteziAeCR.xls

8. Mezinárodní soutěže
PK má zájem o pořádání FAI soutěže – PK vyzve české aerokluby k účasti v konkurzu na pořádání
mezinárodní soutěže – přehled závodů a termíny přihlášek sestaví Jirka Cihlář.
Trvá úkol z minulého jednání: Jirka Cihlář zjistí podmínky pro pořadatelství nominačního závodu
Grand Prix.

9. Podpora a vyhodnocení soutěží
PK obdržela zprávy všech pořadatelů soutěží AeČR v roce 2010, jsou přílohou tohoto zápisu.
Anketa spokojenosti závodníků proběhla za velké účasti. Výsledky ankety zpracoval Radek Zima a
seznámil s nimi Plachtařskou komisi. Výsledky jsou přílohou tohoto zápisu, PK počítá s tím, že je
budou reflektovat pořadatelé soutěží v roce 2011.
Podpora pořadatelů soutěží – zůstává v platnosti příspěvek na meteorologa a rozhodčího. Na
Online Tracking bude PK příspívat 13.000 Kč pro pořadatele PMČR, PMRg a PMČR_J, zbývajících
7.000 Kč uhradí Jirkovi Mlejnkovi pořadatel.
Redakční webový systém soutěží Jirky Králíka – zůstává podpora 20.000 Kč pro rok 2011. Připravují
se některá zdokonalení, např. v práci s fotografiemi.

10. Vážení kluzáků na soutěžích
Opětovně byla široce diskutována otázka vážení kluzáků na soutěžích. Jirka Cihlář prezentoval
návrh ponechat pro klubovou třídu pouze úvodní vážení, pak by bylo namátkové vážení v průběhu
soutěže. Tomáš Rendla chce nechat vážení jak je, jen jej dále zdokonalovat a vylepšovat. Radek
Zima prezentoval názor vážení omezit co nejvíc a zopakoval argumenty z minulých zasedání PK.
Po diskusi bylo hlasováním rozhodnuto následovně:
kombi i klub vážení (všichni pro)
kombi (všichni pro), klub (pro: Rendla, Cihlář, Koutný, Štěpánek proti: Zima, Bárta,
Zapletal)
PMČR_J: kombi (všichni pro), klub (pro: Cihlář, Rendla, Štěpánek proti: Koutný, Zima, Bárta,
Zapletal)

PMČR:
PMRg:

Vážení tedy bude nadále probíhat na všech soutěžích AeČR ve všech třídách, s výjimkou klubové
třídy na PMČR_J.

11. Podpora juniorů
Na základě podnětů z diskusního fóra Gliding a diskuse na předchozím zasedání PK vyhlásila
konkurs na trenéra juniorů. Jednání se zúčastnili všichni tři přihlášení – Ivan Harašta, Roman
Mraček a Miloslav Fišer. Ze strany PK byly vysvětleny představy a možné formy podpory. Jedná se o
podporu juniorů od začínajících závodníků až po úroveň reprezentačního družstva. PK toto podpoří
finančně, ovšem v prozatím není znám rozpočet na příští rok – aktuálně je možno přislíbit částku
140 tisíc Kč, která je dispozici jako mimořádná dotaci pro práci s mládeží. Dále zapůjčením kluzáků
AeČR – Duo Discus, případně DG-1001 a reprezentačních kluzáků z LSC. PK se bude podílet na
organizaci akcí – soustředění juniorů.
Následně každý z uchazečů prezentoval svoje představy. Ivan Harašta – soustředění týdenní i
víkendová, rozbory přeletů, teorie. Roman Mraček by se chtěl zaměřit zejména na výkonnější
plachtaře, kterým by chtěl předávat svoje zkušenosti z mezinárodních závodů, rád by organizoval i
zahraniční soustředění. Míla Fišer naopak uvažuje spíše o podpoře méně zkušených juniorů,
pokusil by se na soustředění a akce s juniory sehnat i další dotace z místních a krajských rozpočtů a
případně sponzory.
PK se shodla, že bude přínosem zapojení všech uchazečů, kteří se ve své činnosti mohou vhodně
doplňovat. Ti se dohodli, že budou vzájemně spolupracovat, jako koordinátor byl ze strany PK
navržen Ivan Harašta. Do konce listopadu společně vypracují a představí koncepci podpory juniorů.

12. Využívání kluzáku Duo Discus xT OK-2345
PK schválila novou verzi pravidel pro využívání Duo Discuse dle návrhu Davida Zapletala, která je
přílohou tohoto zápisu a je k dispozici na webu PK na adrese:
http://www.lkka.cz/sport/docs/DUO.Pravidla.pdf.
David Zapletal přednesl návrh změny pravidel ručení (směnka). V současnosti je nájemce
zodpovědný za všechno, tj. i za věci které jsou mimo jeho moc – je třeba jasně specifikovat to, co je
vyjmuto z pojistné smlouvy. Ručení nájemce je do pořizovací, nikoli časové ceny kluzáku, ačkoli
pojistné plnění v případě totální škody je do ceny časové. Dalším problémem je 14denní splatnost
směnky od vzniku pojistné události.
David Zapletal připraví po konzultaci s právníkem AeČR (Koupšet) návrh úprav smlouvy. PK
následně rozhodne o případné změně smlouvy.

13. CZ Index List
Během sezóny PK obdržela podněty k přezkoumání indexů těchto typů: LS6-18, ASW-20, Ventus Ct.
Jirka Štěpánek představil nový program na výpočet indexů – VINDEX. Smyslem je, aby výpočet a
porovnávání indexů bylo co nejvíce automatizováno.
Jirka Štěpánek vysvětlil principy výpočtu. Na programu VINDEX bude dále přes zimu pracovat.
Sporné indexy budou řešeny po dopracování programu na jarním zasedání PK.

14. Projekt nové dvousedadlovky HpH Twin Shark
Jaroslav Potměšil prezentoval projekt nové cvičné/výkonné dvousedadlovky HpH Twin Shark. Jedná
se o moderní kompozitový klapkový větroň ve výcvikové verzi o rozpětí 17 m a sportovní verzi
s rozpětím 20 m.
Projekt je financován s podporou MPO (program Výzkum a vývoj). Na vývoji spolupracují VŠ a
výzkumné ústavy. Cílem projektu je, aby se z tohoto typu stal standardní výcvikový typ v českých
aeroklubech i ve světě. U stávajícího projektu Shark probíhá certifikace přímo u EASA.
Projekt Twin Sharku by měl být ukončen do konce roku 2014, PK bude projekt nadále sledovat a
zabývat se možnostmi spolupráce a podpory. Radek Zima je v kontaktu s Jardou Potměšilem a
bude operativně pomáhat s projektem.

15. Žebřík, koeficienty soutěží, nominace MS, ME a PMČR 2011
PK schválila Reprezentační výběr a Reprezentační družstvo pro rok 2011. Na základě návrhu trenéra
reprezentace, diskutovaného s jednotlivými závodníky, PK schválila nominace členů RD na
mezinárodní soutěže v roce 2011:
MS žen, Arboga, Švédsko, 15.6. - 27.6.2011
15m: Alena Netušilová, Jana Trešlová, Lenka Kuthanová
STD: Jana Vepřeková, Dana Nováková, Hana Vokřínková
Club: Eva Černá, Petra Papežíková, Pavlína Horáčková
MS juniorů, Musbach, Německo, 6.8. - 20.8.2011
STD: Jan Louda, Radek Krejčiřík, Jan Pavlík
Club: Miloslav Cink, Petr Svoboda, Michal Dvořák
Náhradníci: Martin Piskáček, Petra Papežíková
ME v klapkových třídách, Pociunai, Litva, 31.7. - 14.8.2011
Open: Petr Krejčiřík, Tomáš Rendla
18m: Jaroslav Tomaňa, Petr Šetka
15m: Petr Tichý, Martin Hřivna
ME v neklapkových třídách, Nitra, Slovensko, 17.7. – 30.7.2011
STD:
Roman Mraček, Tomáš Suchánek
Club: Lubomír Motl, Jan Louda
Duo:
Pavel Loužecký, Michal Lešinger
World: Miloslav Cink, Slavomír Pískatý
Náhradníci: Alena Netušilová, Petr Koutný, Jindřich Švorc, Petr Hofman, Radek Krejčiřík
MS Grand Prix, Wasserkuppe, Německo, 23.7. – 31.7.2011
15m:

Ivan Novák

PK schválila nominaci na PMČR 2011, viz aktualizovaný Žebřík na webu PK:
http://www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2010.xls
PK vyhověla žádosti Martina Vnoučka o dodatečnou nominaci na PMČR 2011.
Proběhla diskuse ke koeficientům soutěží v Žebříku pilotů. Motivací je stanovení koeficientu na
základě kvality obsazení, tj. výkonnosti účastníků soutěže. Existuje několik možných variant, PK
prozatím nedospěla ke shodě – tato problematika bude dále diskutována.
Na základě rozsáhlé e-mailové komunikace v posledních týdnech přednesl Radek Zima návrh, aby
do korigovaných bodů do žebříčku z PMČR nebyli započítáváni zahraniční účastníci, alespoň do té
doby než bude koeficient soutěže vyjadřovat kvalitu dle soutěžících či počtu disciplín (na způsob
IGC rankingu). Komise v tomto bodě nedošla k jednoznačnému závěru, bude dále diskutováno
v souvislosti s možnými změnami výpočtu koeficentů soutěží.

16. Eva Maixnerová
PK vyjádřila politování nad ztrátou Evy Maixnerové, která velmi pomohla s propagací českého
plachtění.

17. Uzemnění L-13 Blaník
David Zapletal prezentoval informace o průběhu kauzy od prezidenta AeČR Vlastimila Dvořáka. Petr
Krejčiřík a Tomáš Rendla prezentovali aktuální stav na základě informací z ÚCL a AI. AI usilovně
pracuje na stanovení vhodné metodiky zjišťování trhlin, která bude akceptována EASA. Dle
schválené metodiky budou všechny kluzáky L-13 zkontrolovány a na základě zjištění bude stanoven
další postup.

18. Odměna za zisk medaile na MS
Plachtařská komise schvaluje jednorázovou odměnu ve výši 7.000 Kč pro Martina Hřivnu za zisk
stříbrné medaile na WGC 2010 Prievidza.

19. Příspěvek na akci reprezentace - zakončení sezóny
Manažer reprezentace Petr Krejčiřík požádal PK o příspěvek na tradiční akci pro reprezentanty –
každoroční vyhodnocení a zakončení sezóny. PK hlasováním schválila podporu do výše 25.000 Kč.
Pro návrh:
Proti:
Zdržel se:
Nepřítomen:

Koutný, Štěpánek
Cihlář
Bárta, Zapletal, Zima
Rendla

20. Změna plachtařské osnovy
Na základě podnětu z diskusního fóra Plachtařská komise projednala elektronicky návrh na změny
ve výcvikové osnově. Neshledala důvody pro změnu výcvikové osnovy AeČR AK-PL ani legislativního
rámce.
•
•
•

V průběhu výcviku je možné změnit typ stroje, podmínkou je dvojí řízení a nesmí být výcvik
výrobcem zakázán. Osnova není fixovaná na L13.
Nácvik vývrtek a pádů v základním plachtařském výcviku je užitečný (navíc je obsažen
v požadavcích CAA-ZLP-049)
Každý provozovatel si může vytvořit vlastní výcvikovou osnovu, pokud tato bude splňovat
ustanovení CAA-ZLP-049 a předpisu L1, kromě všeobecných ustanovení zejména článku 2.9.

Plachtařská komise se nevzdává možnosti úpravy plachtařské výcvikové osnovy, pokud k tomu
shledá důvod.

21. Úprava sportovního řádu
Radek Zima přednesl elektronicky návrh ke změně sportovního řádu (konkrétně odstavec 7.5.5
Annexu A v aktuálním znění z 1.4.2010), který postihuje nedosažení otočného bodu nebo určené
oblasti 50-ti bodovou penalizací a to bez ohledu na bodový zisk získaný uznáním dosažení. Tento
odstavec považuje za nespravedlivý a nedomyšlený a proto navrhuje doplnění tohoto odstavce,
např. následující větou:
„Je-li pro soutěžícího bodově výhodnější virtuální přistání podle odstavce 7.6.2, nebude dosažení
otočného bodu nebo určené oblasti uznáno a penalizace nebude aplikována.“
Přesné znění připraví Jirka Cihlář a bude zakomponováno do české varianty Annexu A již pro sezónu
2011 a to do doby než prosadíme změnu Annexu A na IGC.
Technické detaily a příklad nesmyslné aplikace stávajícího odstavce 7.5.5 v praxi (letošní PMRg v
Třebové) osvětlí na vyžádání Radek Zima (radek@gliding.cz).

22. Podněty z jednání Sportovní komise
Plachtařská komise v elektronické komunikaci projednala následující podněty z jednání SK:
•
•

změny koeficientů tratí a penalizace za změnu oproti deklarované trati letů do CPS
změnu ve výpočtu platnosti dne na soutěžích pro třídy DUO a DUO COMBI – 100 km
handicapované vzdálenosti počítat z koeficientu nejhoršího kluzáku, případně 100 pokud
nejhorší koeficient je vyšší než 100

Ani jeden z těchto návrhů nenašel v PK dostatečnou podporu, převládá názor, že současná úprava
je vyhovující a nevyžaduje změnu. Posledním návrhem – možností používání nehomologovaných
loggerů (GPS) se PK prozatím nezabývala.

Dne 16.10.2010 zapsal Josef Bárta

Přílohy:

Zprávy pořadatelů AeČR soutěží v roce 2010
Vyhodnocení Ankety účastníků soutěží 2011
Pravidla pro využívání kluzáku Duo Discus xT OK-2345

