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Zápis 
ze 7. jednání Plachta řské komise Ae ČR 

konaného ve Zbraslavicích dne 17.3.2012 
 
Přítomni:  Josef Bárta, Jiří Cihlář, Petr Koutný, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek, David Zapletal, 

Radek Zima 
Přizváni: Petr Krejčiřík (RR), Luděk Kluger (EGU) 
 Roman Mraček (RR) - nedostavil se 

 

1. Závazná na řízení pro organizátory sout ěží 2012 
Níže uvedená pravidla odstavce 2. jsou závazná pro pořádání a organizátory soutěží PMČR, 
PMČR_J, PMČR_D a PMRg v roce 2012. Tato pravidla jsou doporučena také pro 
organizátory ostatních místních a pohárových soutěží. 

1.1. Nominace na sout ěže a platnost Sout ěžních řádů 
Nominace na soutěže v roce 2012 byly provedeny na základě aktuálně platného Soutěžního 
řádu pro bezmotorové létání, se zapracovanou změnou č. 4, s účinností od 1.1.2010, viz 
www.lkka.cz/sport/docs/SR.ZM4.2010.01.01.pdf, dále jen SŘ (ZM4). 
Všechny soutěže v roce 2012 proběhnou na základě platného SŘ (ZM4). 

1.2. Počet sout ěžících ve t řídě 
Plachtařská komise AeČR neomezuje maximální počet soutěžících v otevřených třídách. 
Pořadatel může omezit maximální počet soutěžících v celé soutěži z důvodu kapacitního 
omezení letiště. 

1.3. MTOW 
Kluzáky mohou létat na MTOW dle letové příručky kluzáku, viz např. ASG29 s rozpětím 15m 
s MTOW 550kg. Indexy kluzáků jsou v CZIL postaveny právě na MTOW dle letové příručky. 

1.4. Třídy sout ěží 

1.4.1. Třídy PMČR 2012 
Za splnění podmínek SŘ (ZM4), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.1., se PMČR 2012 uskuteční ve 
třídách Klub, Kombi 15m, Kombi Open. 
V případě nedostatečného počtu soutěžících v samostatných třídách Kombi 15m a 
Kombi Open bude pro tyto kluzáky otevřena společná třída Kombi. 

1.4.2.  PMRg 2012 
Za splnění podmínek SŘ (ZM4), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.2. se PMRg 2012 uskuteční ve 
třídách Klub a Kombi. 

1.4.3. PMČR_J 2012 
Za splnění podmínek SŘ (ZM4), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.2. se PMČR_J 2012 uskuteční ve 
třídách Klub a Kombi 15m. 

1.4.4. Třídy PMČR_D 2012 
Za splnění podmínek SŘ (ZM4), odstavce 5.1., 5.3. a 5.5. se PMČR_D 2012 uskuteční ve 
třídách Duo-Klub a Duo-Kombi. 

1.5. Indexový list a referen ční indexy 
Výkony kluzáků ve všech otevřených třídách budou porovnávány na základě aktuální verze 
platného handicapového listu CZIL 2012, který je ke stažení na webu PK AeČR 
(http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm). Pro všechny soutěže a otevřené třídy bude platit 
poslední verze CZIL vydaná nejpozději v den začátku dané soutěže, publikovaná na těchto 
stránkách. 
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1.5.1. Třída Klub 
Rozpětí povolených indexů je 90,0 až 108,0. 
Kluzáky s nižším indexem než 90,0 se mohou soutěží Klub třídy zúčastnit s indexem 90,0. 
Referenční index (index kluzáku, na který budou stavěny soutěžní tratě) je 100,0. 
Dále viz SŘ (ZM4), odstavec 5.2.1. 

1.5.2. Třídy Kombi (Kombi, Kombi 15m, Kombi Open) 
Rozpětí indexů všech Kombi tříd není omezeno. 
Referenční index pro jedinou otevřenou třídu Kombi, včetně kluzáků třídy Klub, viz SŘ (ZM4) 
odstavec 5.2.2.3., je 100. 
Referenční index pro samostatnou třídu Kombi, bez kluzáků třídy Klub, viz SŘ (ZM4) 
odstavec 5.2.2.4., je 110. 
Referenční index pro třídu Kombi 15m, viz SŘ (ZM4) odstavec 5.2.2.7., je 110. 
Referenční index pro třídu Kombi Open, viz SŘ (ZM4) odstavec 5.2.2.7., je 120. 
Třída Kombi 15m je omezena maximálním rozpětím kluzáků 15m. 
Dále viz SŘ (ZM4), odstavec 5.2.2. 

1.5.3. Třída Duo-Klub 
Rozpětí povolených indexů je bez omezení spodní hranice do maximální hodnoty indexu 
90,0. 
Referenční index je 80,0. 
Tato třída je primárně zamýšlena pro kluzáky třídy L13/23. 
Dále viz SŘ (ZM4), odstavec 5.3.1. 

1.5.4. Třída Duo-Kombi 
Rozpětí povolených indexů není omezeno. 
Referenční index pro jedinou otevřenou třídu Duo-Kombi, včetně kluzáků třídy Duo-Klub, viz 
SŘ (ZM4) odstavec 5.3.2.6., je 80,0. 
Referenční index pro samostatnou třídu Duo-Kombi, bez kluzáků třídy Duo-Klub, viz 
SŘ (ZM4) odstavec 5.3.2.7., je 100,0. 
Dále viz SŘ (ZM4), odstavec 5.3.2. 

1.6. Létání na dvoumístných kluzácích 

1.6.1. Na PMČR_J je možné létat na dvoumístném kluzáků pouze v sólo obsazení. Pro takový 
kluzák bude použit index pro obsazení jedním pilotem. 

1.6.2. Na PMČR a PMRg je možné létat ve dvojím obsazení pouze za dodržení pravidla, kdy 
velitelem kluzáku musí být pilot s lepším umístěním v Žebříku předchozího roku. Pokud ani 
jeden z posádky není uveden v Žebříku předchozího roku, pak složení posádky musí 
schválit předem Plachtařská komise AeČR. 
Viz zápis z PK AeČR dne 16.10.2011. 

1.6.3. Minimální handicapovaná vzdálenost pro platn ost sout ěžního dne t říd Duo-Klub a 
Duo-Kombi 
Minimální handicapovaná vzdálenost bude určována podle vzorce (HI / H0) * H0, kde: 

HI je index daného kluzáku 
H0 je index kluzáku s nejnižším indexem v soutěžní třídě 

1.7. CPS-Online 
Pro soutěž CPS-Online v roce 2012 bude použit indexový list DAeC 2012 platný v době 
konání soutěže, viz: 
http://www.daec.de/fileadmin/user_upload/files/2012/sportarten/segelflug/sport/dmst/DMSt-
WO_2012.pdf 
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1.8. Konzultace stavby tratí z řad závodník ů 
Na všech plachtařských soutěžích AeČR zvolí soutěžící ze svých řad zástupce, Konzultanty 
stavby tratí , minimálně jednoho ve třídě, minimálně dva v soutěži, kteří budou 
s organizátorem soutěže konzultovat vyhlášené soutěžní tratě buď během jejich tvorby, nebo 
před zveřejněním soutěžních tratí na briefingu. 
Zvolení Konzultanti - zástupci soutěžících musejí mít dostatečnou zkušenost se soutěžním 
létáním. Názory Konzultantů mají doporučující charakter. Konzultanti stavby tratí nemají 
právo veta. Účast Konzultantů stavby tratí při tvorbě tratí je dobrovolná.  
Volba Konzultantů stavby tratí z řad soutěžících proběhne na úvodním briefingu/rozpravě 
před začátkem soutěže. 

1.9. Uvedení hlavních plachta řských sout ěží AeČR v IGC Ranking Listu 
PK AeČR přihlásí centrálně hlavní plachtařské soutěže AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J) 
v roce 2012 do IGC Ranking Listu, včetně zaplacení přihlašovacích poplatků. Za přihlášení 
soutěží zodpovídá Jiří Cihlář. 
Organizátoři jednotlivých soutěží zodpovídají za doplnění výsledků do IGC Ranking Listu po 
ukončení soutěže. 

Dne 17.3.2012 zapsal Petr Koutný 
 

2. Doplňující informace k po řádání sout ěží v roce 2012 
Jirka Cihlař přednesl požadavek Ládi Zejdy na uzpůsobení tříd soutěží dvousedadlovek 
s ohledem na situaci s L13. Ten byl zohledněn v rozpětí koeficientů tříd Duo-Klub a Duo-
Kombi. 
Na základě zkušeností z PMČR_J 2011 Plachtařská komise připomíná organizátorům 
soutěží, že je možné stanovit pro konkrétní disciplínu časové okno pro vzlety.  
Plachtařská komise klade důraz na přípravu PMČR_J 2012, kde je plánovaná mezinárodní 
účast rakouských a slovenských juniorů. Podle posledních informací od pořadatele Roman 
Mraček nevidí problém s přípravami.  Jirka Cihlář a Tomáš Rendla budou sledovat přípravy a 
případně pomůžou organizátorům AK Letkov. 
Organizátor soutěže, na níž bude propláceno startovné juniorům, nebude po juniorech 
požadovat úhradu startovného. Startovné bude vypořádáno přímo s ekonomickým úsekem 
AeČR. Organizátor může požadovat k datu uzavření startovní listiny zálohu startovného po 
AeČR. 
Aktualizovaná Pravidla pro dotace juniorům na plachtařské soutěže v roce 2012 jsou 
k dispozici na http://www.lkka.cz/sport/docs/PravidlaDotaceJuniorum.2012.pdf. 

 

3. Výsledky CPS 2011 
Sportovní komise AeČR prověřila a schválila výsledky CPS s výhradami. Vyskytly se rozpory 
mezi tím, kde je pilot členem (kde platí příspěvky) a za který aeroklub přihlašuje výkony. 
PK souhlasí s návrhem Sportovní komise AeČR publikovaným v zápisu ze dne 8.3:2012 na 
http://www.aecr.cz/sekretariat-stary/Psk25.pdf. 
Do pravidel CPS bude zahrnut bod 1.9. ve znění navrhovaném Sportovní komisí. Platnost 
změny bude platná už pro sezonu 2012. Za zapracování změny odpovídá Petr Koutný. 
Sportovní komise předložila seznam pilotů, kde došlo k rozporu (není člen AeČR, veden jako 
nelétající, neměl platnou licenci FAI pro rok 2011, dle pravidel CPS). Výkony těchto pilotů 
byly z CPS 2011 vyřazeny. 
PK AeČR schvaluje výsledky CPS-Online 2011 v obou kategoriích CZ a INT ve stavu, jak 
jsou přístupné na webu www.cpska.cz a http://www.lkka.cz/sport/docs/PoradiCPS2011b.xls. 
Pro nominace na PMRg, PMČR_J a PMČR_D 2012 budou použity výsledky CPS-INT. 
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3.1. Vyhlášení výsledk ů, předání diplom ů a pohár ů 
PK AeČR žádá generálního tajemníka AeČR, pana Jiřího Dodala o vystavení diplomů pro 
vítěze CPS-Online 2011 v kategoriích CZ a INT, v pořadích: jednotlivci, junioři, ženy a 
aerokluby. 
Petr Koutný zajistí zápis jmen na oba putovní poháry pro vítěze CPS. 
Diplomy budou předány prvním třem soutěžícím/aeroklubům v každé kategorii. 
Oficiální předání diplomů a putovních pohárů proběhne v rámci vyhlášení výsledků PMČR 
2012 v Partizánském. 
 

4. Nominace na sout ěže 2012 
4.1. Nominace na PMRg 2012 

Na základě bodu 6.9.5. SŘ (ZM4) byli na PMRg 2012 v Hosíně, konaném ve dnech 29.7.-
10.8.2012, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2011, viz: 
www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2011.xls  na listu Nominace PMRg 2012 . 
Nominaci PMRg 2012 je možné doplnit dle bodu 6.3. SŘ (ZM4). 

4.2. Nominace na PM ČR_J 2012 
Na základě bodu 6.7.5. SŘ (ZM4) byli na PMČR_J 2012 v Letkově, konaném ve dnech 
15.7.-27.7.2012, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2011, viz: 
www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2011.xls na listu Nominace PM ČR_J 2012. 
Nominaci PMČR_J 2012 je možné doplnit dle bodu 6.3. SŘ (ZM4). 
Soutěžící na PMČR_J musí splňovat statut juniora (SŘ (ZM4) 6.7.6.), nebo akademika (SŘ 
(ZM4) 6.7.7.). 

4.3. Nominace na PM ČR_D 2012 
Na základě bodu 6.8.5. SŘ (ZM4) byli na PMČR_D 2012 ve Vrchlabí, konaném ve dnech 
29.7.-10.8.2012, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2011, viz: 
www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2011.xls na listu Nominace PM ČR_D 2012. 
Nominaci PMČR_D 2012 je možné doplnit dle bodu 6.3. SŘ (ZM4). 
PK se rozhodla, že nominace na PMČR_D byla v letošním roce tvořeny naposledy. 
Vzhledem k charakteru soutěže a počty soutěžících bude nominace na PMČR_D v příštích 
letech volná. Z pohledu PK šlo v případě PMČR_D pouze o zbytečný administrativní úkon. 
Petr Koutný v tomto smyslu upraví soutěžní řád. 

4.4. Nominace na PM ČR 2012 
Nominace na PMČR 2012 byla schválena již na podzimním jednání PK AeČR dne 
16.10.2011, viz zápis na http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2011.10.16_6.pdf. 
PK schválila dodatečnou nominaci Marka Pechance na PMČR 2012 v Partizánském, na 
základě jeho vlastní žádosti. 
PK schválila dodatečnou nominaci Roberta Šímy na PMČR 2012 v Partizánském, na 
základě jeho vlastní žádosti. 
Dodatečné nominace na PMČR 2012 jsou doplněny v Žebříku 2011 . 
Na PMČR 2012 bude umožněna účast soutěžícím dle bodu 6.6.8. SŘ (ZM4), tedy mimo jiné, 
pokud se umístili v aktuálním Všeobecném Žebříku 2011 do 70 místa, nebo u žen pokud se 
umístili v aktuálním Ženském Žebříku 2011 do 7 místa. 
 

5. Organizace PM ČR 2012 v Partizánském 
Informace od Jirky Cihláře - jsou uvolněny mezinárodní prostory. Bára Moravcová pojede 
jako pomocník hlavního rozhodčího, zpravodajce a fotograf. Meteorolog Honza Horák, 
rozhodčí Jirka Cihlář. PK iniciuje převod startovného na Slovensko přes český účet. 
Kontaktní osobou v Partizánském je Marian Szabó, +421 910 990 822, maro@freefly.sk. 
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6. Reprezentace - ú čast na mezinárodních sout ěžích 2012 
Petr Krejčířík informoval o nominacích na MS. Několik závodníků odřeklo účast z různých 
důvodů (osobní, finanční). Při oslovování možných účastníků bylo postupováno podle pořadí 
v Žebříku 2011. 
PK souhlasí s nominací. Nominace stále není konečná a mohou v ní nastat změny. 
 
Nominace na 32. Mistrovství Sv ěta FAI v klapkových t řídách 
Uvalde, Texas, USA, 4.-19.8.2012 
 
Open : Krejčiřík Petr, Rendla Tomáš 
18m:  Šetka Petr, Tichý Petr 
15m:   Netušilová Alena, Krejčiřík Radek 
Náhradníci: Motl Lubomír, Novák Ivan 
 
Nominace na 32. Mistrovství Sv ěta FAI v neklapkových t řídách 
Adolfo Gonzalez Chávez, Argentina, 5.1.-20.1.2013 
 
Standard : Louda Jan, Tomaňa Jaroslav 
Náhradníci: Loužecký Pavel, Suchánek Tomáš  
Club :  Mraček Roman, Cink Miloslav 
Náhradníci: Loužecký Pavel, Suchánek Tomáš 
World : Netušilová Alena, Svoboda Petr, Pískatý Slavomír 
Náhradníci: Motl Lubomír, Zima Radek, Grula Daneš 
 

7. Zpráva delegáta Jirky Cihlá ře o jednání IGC FAI v JAR 
Písemná zpráva Jirky Cihláře z jednání IGC FAI v jihoafrickém Potchefstroomu ve dnech 
2.-3.3.2012 je dostupná na http://www.lkka.cz/sport/docs/IGC2012_zprava_delegata.pdf. 
 

8. Informace Lu ďka Kluger o jednání EGU 
Písemná zpráva byla zveřejněna již dříve pod odkazem: 
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/Zapis_EGU_2012_Amsterdam.pdf. 
Luděk Kluger měl z celého jednání velmi dobrý pocit, EGU směřuje správným směrem a za 
poslední roky prošla výrazným rozvojem. 
PK podporuje členství v EGU a v roce 2012 zaplatí členské příspěvky. 
 

9. Duo Discus OK-2345 
PK AeČR rozhodla, že odpovědnými osobami za provoz Duo Discuse budou: 
David Zapletal (administrativní záležitosti - smlouvy, směnky, podklady pro fakturaci), a 
Petr Krejčiřík (technické záležitosti - provoz, údržba).  
Cílem je to, aby fungovala včasná fakturace ze strany ekonomického úseku AeČR, vracení 
směnek, optimální plánování údržby (mimo hlavní letovou sezónu). David Zapletal v tomto 
smyslu zaktualizuje pravidla pro půjčování DD. 
PK schválila výjimku pro Tomáše Jirmuse a Martina Šonku pro využívání  DD. 
Kalendář využívání DD pro rok 2012 je zveřejněn na: 
http://www.lkka.cz/sport/docs/DUO.Kalendar.xls. 
Členové PK se fyzicky seznámili se stavem DD a byly nafoceny poškození a oděrky. 
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Členové PK budou provádět kontroly stavu DD v průběhu sezony. Zjištěná závada 
neuvedená v přejímacím protokolu bude k tíži aktuálního nájemce. 
 

10. Finance PK Ae ČR 
Petr Koutný po opakovaných urgencích obdržel od Milana Poupy tabulku se stavem 
finančních prostředků PK. 
V případě Duo Discuse stále nebyly vyfakturovány letové hodiny za roky 2010 a 2011.  
Někteří nájemci neměli podepsanou s AeČR směnku. 
Duo Discus za roky 2010 a 2011 nalétal celkem 859 hodin, fakturováno mělo za toto období  
být 414.240 CZK, z toho zatím neuhrazeno 311.550 CZK. 
PK provedla kontrolu položek v přehledu dodaném od Milana Poupy - bylo zjištěno několik 
nejasností. Petr Koutný požádá o vysvětlení zaúčtování některých položek. 
PK vyslovuje nespokojenost s přístupem AK Jihlava při vracení startovného juniorům.  
Startovné bylo vraceno až několik měsíců po poukázání peněz z AeČR do AK Jihlava. 
 
Dotace na podporu talentované mládeže se předpokládá podobná jako v roce 2011 (ca 
140.000 CZK). Z této dotace bude financován zejména projekt Plachtařské přípravy juniorů 
(PPJ) - 2 samostatná soustředění v roce 2012. PK bude PPJ podporovat v roce 2012 ve 
stejném rozsahu jako v roce 2011. LSC počítá se zapůjčením DG1000 pro PPJ, Petr Koutný 
požádá Výbor AeČR o poskytnutí DG1000 na program PPJ bez odvodu za letovou hodinu. 
 
PK AeČR schvaluje tyto finan ční výdaje v roce 2012: 

• PK bude financovat provoz Duo Discuse OK-2345, zejména pojištění, provozní náklady, 
údržbu, opravy, roční prohlídku, nezbytné poplatky. Výnosy (odvody za letovou hodinu) 
z provozu Duo Discuse půjdou ve prospěch konta PK AeČR. 

• PK bude proplácet cestovní náhrady spojené s provozem a údržbou DD (Petr Krejčiřík, 
David Zapletal). Tím nejsou myšleny přesuny Dua mezi nájemci. 

• Podpora CPS - roční příspěvek 15.000 CZK, hodinová sazba za správu systému 
150 Kč/h, maximálně 192 h/rok. 

• Podpora Flymet - roční příspěvek 15.000 CZK 

• Online tracking - náklady na provozování Online trackingu jsou 20.000 CZK na soutěž, 
příspěvek PK na použití trackingu na PMRg a PMČR_J je na každý závod 10.000 CZK. 
Zbylých 10.000 CZK bude vždy dofinancováno pořadatelem. Na PMČR na Slovensku 
není možné díky jejich telekomunikačnímu zákonu provozovat radiotracking. Jirka 
Mlejnek zkusí zprovoznit GPRS-tracking za pomoci Radka Zimy. V případě zprovoznění 
GPRS trackingu PK opět podpoří použití trackingu na PMČR částkou 10.000 CZK, 
10.000 doplatí pořadatel. 

• Poplatky EGU - ca 1.500 EUR 

• Cestovní náklady na jednání IGC 

• Správa redakčního systému a provoz soutěžních webových stránek - Jirka Králík - roční 
příspěvek 20.000 CZK 

• Příspěvek na organizační štáb soutěže ve výši 15.000 CZK/soutěž 

• Poplatky za uvedení hlavních soutěží AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J) v IGC Ranking 
Listu 

• Podpora projektu Plachtařské přípravy juniorů 

• Proplácení startovného juniorům na soutěžích AeČR, viz: 
http://www.lkka.cz/sport/docs/PravidlaDotaceJuniorum.2012.pdf 
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11. Technická skupina p ři Plachta řské komisi 
Technická skupina byla dříve složena ze zástupců výrobců bezmotorových letadel, 
konstruktérů, úřadů a pracovala pod vedením Petra Kousala. Její činnost byla přínosná. Po 
úmrtí Petra Kousala je situace ohledně komise nejasná. PK podporuje myšlenku obnovení 
její činnosti. Petr Koutný osloví výrobce kluzáků na území ČR s myšlenkou re-aktivace 
technické skupiny. Prvními náměty pro technickou skupinu by mohlo být prosloužení 
životnosti kluzáků VSO10 a uschopnění kluzáků L13. 
Situace ohledně L13 je taková, že vše podle posledních informací vázne na závěrečné 
zprávě o nehodě rakouského úřadu pro civilní letectví, která od nehody ještě nebyla vydána 
(více jak 1,5 roku). Dle názoru PK rakouský úřad neplní závažným způsobem své povinnosti, 
závěrečná zpráva o nehodě je nezbytně vyžadována úřadem EASA pro další rozhodnutí o 
osudu flotily L13. 
 

12. Indexové listy - CZIL 
Byla diskutována možnost použití CZIL pro CPS. Je nutné dopočítat několik dalších typů pro 
CZIL do začátku AZCupu, PMČR a PMČR_D. CZIL bude připraven pro použití v CPS až pro 
rok 2013. 
Aktuální verze CZIL jsou k dispozici na: 
XLS: http://www.lkka.cz/sport/docs/CZIL.xls 
PDF: http://www.lkka.cz/sport/docs/CZIL.pdf 
Pro soutěže bude platná vždy poslední verze indexového listu ve formátu XLS publikovaná 
na http://www.lkka.cz/sport/docs/CZIL.xls a označená datem verze/aktualizace. 
PK děkuji Jirkovi Štěpánkovi za mravenčí práci odvedenou na CZIL. 
Pro CPS bude v roce 2012 používán nový DAeC Index List 2012, viz: 
http://www.daec.de/fileadmin/user_upload/files/2012/sportarten/segelflug/sport/dmst/DMSt-
WO_2012.pdf 
 

13. Rozdělení kompetencí v rámci PK 
PK rozhodla o následujícím rozdělení kompetencí za jednotlivé agendy mezi své členy: 

• Duo Discus - David Zapletal - administrativní záležitosti, smlouvy, směnky, podklady pro 
fakturaci 

• Duo Discus - Petr Krejčiřík - technické záležitosti, technický stav, provoz, údržba 

• Příprava soutěží (propozice, organizace, personál) - Jiří Cihlář 

• Online tracking všeobecně, příprava PMČR - GPRS-tracking - Radek Zima 

• CZIL - Jirka Štěpánek 

• Vzdušné prostory v elektronické podobě - Petr Koutný 

• Vzdušný prostor všeobecně - Tomáš Rendla 

• Podpora projektu HPH ve spolupráci s Jardou Potměšilem - Pepa Bárta 

• Servis reprezentačních kluzáků - reprezentační rada 
 

14. Půjčování repre techniky na juniorské akce - PPJ, p ředzávody 
Podnět na zapůjčování reprezentační techniky juniorům vzešel od Ondry Dvořáka. 
Reprezentační rada zváží možnost půjčování techniky na základě kalendáře ostatních 
závodů a bude se snažit vycházet juniorům vstříc. Na podzimní PPJ v Prievidzi (LZPE) je 
naplánováno zapůjčení 5 standardů (LS8, Discus 2) a Ventus 2 (CZ). 
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15. Situace v Ae ČR po VIII. Konferenci 
PK diskutovala situaci v AeČR po VIII. Konferenci. 
IX. Valná hromada (dříve Konference) AeČR musí být dle usnesení VIII. Konference (viz 
http://www.aecr.cz/sekretariat-stary/K11Usn.pdf) svolána nejpozději do 30.11.2012 - reálně 
je již svolána na termín 17.11.2012. Od tohoto data začnou platit nové stanovy AeČR, viz 
http://www.aecr.cz/sekretariat-stary/Stan11.pdf, které definují tzv. Odborné sportovní komise 
(OSK). Nová plachtařská OSK bude zvolena delegáty IX. Valné hromady AeČR a bude 
pětičlenná. Volbou OSK zanikne mandát současné PK. 
PK podporuje delimitaci majetku motorové flotily členským aeroklubům AeČR. 
 

16. Kódování GNSS FR 
Zvlášť kritické je jednoduché prolomení kódu Flarmů. 
Radek Zima vysvětlil princip kódování FR. Jirka Cihlář informoval o aktuální situaci v IGC, 
která se touto problematikou zabývá.  
PK si je vědoma toho, že dosavadní opatření IGC jsou nedostatečná a existuje i dále riziko 
manipulace se záznamy některých zařízení, proto přijímá toto opatření: 
Pokud bude zjišt ěna manipulace s IGC souborem za ú čelem prosp ěchu, bude osoba, 
která manipulaci provedla, i osoba, která má z tako vé manipulace prosp ěch, 
vylou čena ze sout ěží AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J, PMČR_D a CPS) na dobu 5 let. 
 

17. Nominace na ocen ění FAI 
Jiří Dodal informoval o možnosti nominací na ocenění mezinárodní letecké federace FAI. 
Plachtařská komise navrhuje udělit diplom Pirata Gehrigera Jaroslavu Vachovi za jeho 
celoživotní příspěvek plachtařskému sportu u příležitosti jeho 70. narozenin, kterých se 
dožije v roce 2013. Petr Koutný připraví v tomto smyslu zprávu pro Výbor. 

 
 

Ve dnech 17.3. až 2.5.2012 zapsal Josef Bárta 
 

Dne 12.5.2012 doplnil a zformátoval Petr Koutný 


