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ZÁPIS 

Z 8. JEDNÁNÍ PLACHTAŘSKÉ KOMISE AEČR 

KONANÉHO VE ZBRASLAVICÍCH DNE 10. 11. 2012 

 

Přítomni:  Josef Bárta, Jiří Cihlář, Petr Koutný, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek,  

  David Zapletal, Radek Zima 

Přizváni: Petr Krejčiřík (RR), Roman Mraček (RR), Luděk Kluger (EGU) 

1. INFORMACE Z VÝBORU:  

Petr Koutný nebyl z pracovních důvodů na posledním jednání Výboru. Podle informací od některých členů 

Výboru má prezident záměr rozdělit stávající finanční prostředky komisí odborností mezi jednotlivé ČO. Petr  

Koutný byl pověřen prověřením této informace.  

PK s tímto záměrem zásadně nesouhlasí. Takový záměr je krátkozraký a jeho náprava v budoucnu může být 

velmi složitá. Prostředky spravované PK z velké části tvoří příjmy z pronájmu DUA, případně jiných aktivit a jsou 

prokazatelně účelně využívány pro podporu juniorských projektů a činností pro většinu plachtařů (CPSka, 

FLYMET). 

Jednotlivé komise odborností by měly mít nejenom povinnosti, ale i právo a zodpovědnost za nakládání s fin. 

prostředky. V případě PK se jedná např. o provozování DuoDiscuse, podporu pořadatelů soutěží a podporu 

juniorů. 

Radek Zima otevře nové vlákno na diskusním fóru PK, tak aby kandidátům bylo umožněno prezentovat svojí 

kandidaturu. 

2. VÝBĚR POŘADATELŮ SOUTĚŽÍ PRO ROK 2013 

Všichni uchazeči o pořadatelství se mohli osobně prezentovat, tuto možnost využili jenom někteří. Pro 

rozhodování byly využity tabulky porovnání nákladů zpracované Davidem Zapletalem a Jirkou Cihlářem. Dále 

bylo zohledněno pravidlo rotace. Přihlíželi jsme i k názorům z dotazníků, které vyhodnocovali Zimovi. 

Proběhly osobní prezentace těchto uchazečů: 

AK Jihlava:    Honza Beránek 

AK Křižanov:   Petr Koutný 

AK Hodkovice:    Radek Zima 

AK Vysoké Mýto:   Pepa Bárta 

AK Zbraslavice:    Tomáš Rendla 

Proběhla diskuse ohledně PMČRD a tato soutěž bude vyhlášena samostatně naposledy. Bude následovat 

úprava Sportovního řádu – záměr je otevřít samostatnou třídu Duo Kombi (výkonných dvoumístných kluzáků) 

společně s PMČR, samostatně nebo spolu s jinou soutěží. Po rozboru jednotlivých nabídek a diskusi proběhlo 
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hlasování a volba pořadatelů. Následovalo stanovení termínů s ohledem na mezinárodní soutěže s následujícím 

výsledkem: 

PMČR – AK Vysoké Mýto  v termínu 12.8. (po) - 24.8.2013 (so) 

Pro: Josef Bárta, Jiří Cihlář, Jiří Štěpánek, David Zapletal, proti: Radek Zima (Jihlava), Petr Koutný (Jihlava), 

Tomáš Rendla (Jihlava) 

Termín soutěže začínající v pondělí a končící v sobotu byl stanoven s ohledem na juniory přesouvající se z JWGC 

v Leszně. 

PMRg – AK Zbraslavice  v termínu 28.7. (ne) - 9.8.2013 (pá) 

Pro: Josef Bárta, David Zapletal,  Petr Koutný, Tomáš Rendla proti: Radek Zima (Jihlava), Jirka Štěpánek (Jihlava), 

Jiří Cihlář (Jihlava) 

PMČR_J – AK Hodkovice  v termínu 7.7. (ne) - 19.7.2013 (pá) 

Pro: Josef Bárta, Jiří Štěpánek, Radek Zima, David Zapletal, Tomáš Rendla proti: Petr Koutný (Křižanov), Jiří 

Cihlář (Hronov) 

PMČR_D – AK Dvůr Králové  v termínu 30.6. (ne) - 12.7.2013 (pá) 

Pro: Jiří Štěpánek, David Zapletal, Petr Koutný, Jiří Cihlář, Tomáš Rendla proti: Radek Zima (Strakonice), zdržel 

se: Josef Bárta 

Termín PMČR_D může být organizátorem upraven podle jeho potřeb. 

Termíny ostatních soutěží PMČR, PMČR_J a PMRg jsou pro organizátory závazné. 

Termíny zobrazují soutěžní období, tedy letové dny soutěže.  

Porovnání jednotlivých nabídek a počty hlasů členů PK při výběru pořadatelů jsou k dispozici na webu PK, stejně 

jako doplněný grafický přehled termínů soutěží nejen v roce 2013. 

Termíny soutěží AeČR byly stanoveny s ohledem na termíny mezinárodních soutěží EGC, WWGC a JWGC v roce 

2013. 

3. DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO POŘADATELE 

PK upozorňuje, že je nutné dodržovat lhůtu pro registraci, vážení a účast na úvodním briefingu. V případě 

nesplnění těchto termínů bude postupováno v souladu se SŘ. Soutěžící nebude připuštěn do soutěže. 

Doporučujeme pořadatelům, aby stanovili postup pro případné vracení startovného v  případě neúčastí 

přihlášeného závodníka. Upozorňujeme pořadatele soutěží, že je nutné posílat zprávy o průběhu soutěže. Za 

letošní sezonu dodal pouze Jirka Cihlář za PMRg. 

Doporučujeme pořadatelům soutěží, aby věnovali zvýšenou pozornost výběru  vhodných vlečných letounů a 

zkušených vlekařů, aby nedocházelo ke krizovým situacím (např. jako letos PMRg). PMČRj musí být vyhlášeno 

společně s mistrovstvím akademiků! Akademici kvůli nevyhlášení jejich výsledkové listiny letos přišly o zajímavé 

peníze. 
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4. ŽEBŘÍK PILOTŮ 2012 

Aktuální Žebřík 2012 je k dispozici na http://www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2012.xls, prozatím pouze 

v předběžné verzi. Kompletní bude až po WGC v Argentině v 01/2013. Následně budou dokončeny nominace na 

EGC 2013 a budou stanoveny nominace na PMČR, PMČR_J a PMRg 2013. 

5. EGU 

Luděk Kluger informoval o situaci v EGU: projednává se nová podoba ATO pro plachtění, je otevřeno 

připomínkové řízení do ledna, na základě toho bude EASA vydávat další předpisy. Připravují se nová pravidla 

pro vydávání průkazů mechanika (zjednodušení). Koncem února bude kongres EGU. 

Do února je nutné rozhodnout, jestli budeme dál členy EGU. Luděk doporučuje členství. Cena je 1750EUR. Na 

základě informací od Luďka považuje PK členství v EGU za užitečné, podporuje členství v EGU a jako našeho 

zástupce Luďka Klugera. 

Luděk Kluger je ochotný na kongresy i nadále jezdit na své náklady. 

6. INFORMACE Z RR 

Petr Krejčiřík prezentoval konečnou nominaci na MS v Argentině: 

 Klub: Roman Mraček, Míla Cink 

 Std: Jan Louda, Jaroslav Tomaňa 

 World: Slávek Pískatý, Petr Svoboda, Ivan Novák 

Předběžná nominace na WWGC Issoudun Francie: 

15m: Alena Netušilová, Lenka Kuthanová, Jana Trešlová 

STD: Jana Vepřeková, Dana Nováková, Eva Černá 

Club: Petra Papežíková, Pavlína Horáčková, Hana Trešlová 

JWGC Leszno Polsko: 

STD: Radek Krejčiřík, Petr Svoboda, Martin Piskáček 

Club: Petra Papežíková, Martin Gedeon, Hana Trešlová 

PK schvaluje dosavadní nominaci RR. Nominace do reprezentačního družstva a výběru 2013 a Žebřík 2012 

budou s konečnou platností stanoveny až na jarním jednání nově zvolené plachtařské komise po znalosti 

výsledků WGC v neklapkových třídách v Argentině (Adolfo Gonzales Chavez, 5.1.-20.1.2013). 

RR rozhodla o využití dotace 2,5mil. Kč určené na nákup techniky pro reprezentaci k pořízení 2 kluzáků LS-8. 

7. FAI  A IGC KOMISE  

Zprávu o posledním vývoji v IGC podal Jirka Cihlář. Podle Jirky pracuje IGC neefektivně a organizace působí 

zkostnatěle. Je to dojem i zástupců ostatních zemí. Zpráva o IGC je přílohou tohoto zápisu. 

Na konci února bude jednání IGC v Holandsku. 
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Zatím neproběhl výběr pořadatele pro rok 2016 WGC v klapkových třídách. Uzávěrka se prodlužuje až do 

31.12.2012.  

8. PROBLÉMY PŘI PŘEKROČENÍ POVOLENÉ VÝŠKY NA SOUTĚŽÍCH A JEHO 

HODNOCENÍ 

Na základě zkušeností z PMČR 2012 v Partizánském zpracuje Jirka Cihlář do 15.12.12 Návod pro vyhodnocování 

překročení výšky z IGC záznamu/barogramu. 

9. NEDŮSLEDNÉ VÁŽENÍ NA PMČR A PMRG 2012 

Na základě zkušeností z PMČR 2012 v Partizánském PMRg 2012 na Hosíně zpracuje Jirka Cihlář do 15.12.12 

Návod pro pořadatele soutěží pro vážení kluzáků. 

PK schvaluje pořízení vah pro účely vážení na soutěžích. Tomáš Rendla je pověřen výběrem a zajištěním 

vhodných vah. 

10. SPORTOVNÍ ŘÁD 

Petr Koutný prezentoval návrh změn v SŘ, většinou diskutovaných elektronicky již před zasedáním komise: 

• Od roku 2014 nebude organizováno PMČRD, tato soutěž bude nahrazena třídou dvojsedadlových 

kluzáků na PMČR. 

• Bude zrušeno Mistrovství ČR UL kluzáků. 

• Represe za manipulaci s IGC souborem – osoba, která ji provedla i osoba, která z toho má prospěch 

bude vyloučena ze soutěží AeČR včetně CPS na dobu 5 let. 

Radek Zima na základě opakovaných diskusí s plachtaři znovu prezentoval úpravu systému pro výpočet 

koeficientů soutěží, tak aby byla více zohledněna aktuální kvalita soutěže a jednotlivých tříd (nejen dle typu 

soutěže, ale i podle účasti či počtu disciplín). Systém by měl být co nejjednodušší, srozumitelný a minimálně 

pracný pro vyhodnocování. Koeficient soutěže by byl upraven na základě Competition rankingu dle IGC, 

prezentovaný způsob výpočtu bude po případném doladění parametrů zveřejněn na diskusním fóru. PK tuto 

myšlenku podporuje a změna SŘ by měla být platná již pro sezónu 2013. 

Radek Zima prezentoval návrh, aby mistři republiky byli automaticky členy RD v následující sezoně. Po diskusi 

PK dospěla k závěru, že se stávající systém nominace ponechá a bude výhradně na základě pořadí v Žebříku. 

11. FINANCE PK 

Petr Koutný prezentoval stav finančního konta PK. Přestože již byl pokladník Poupa několikrát urgován, tak stále 

nejsou vyfakturovány všechny LH za rok 2010 a 2011!!! Komunikace s ekonomickým úsekem je dlouhodobý a 

neřešený problém, pan Poupa není schopen normálně fungovat. 

Stav konta PK k datu konání komise: 1,795 tis. CZK 

PK schvaluje odměnu Radkovi Krejčiříkovi ve výši 5,000 CZK za krásné 3. místo v 15m třídě na WGC v Uvalde. 

Předání peněz z konta PK zajistí Petr Koutný. 
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Vzhledem k brzkému termínu Valné hromady a nejistotě ohledně budoucnosti našetřených prostředků, bude 

čerpání finančních prostředků pro příští rok schvalovat již nová Odborná sportovní komise (OSK) 

bezmotorového létání, které bude konto předáno. 

12. DUODISCUS  

Letošní nálet je zatím 475hod. Vzhledem k vysokému náletu je nutné zavést pravidelné roční kontroly. Velkou 

roční prohlídku provede na konci sezóny AK Vysoké Mýto. 

David Zapletal zaktualizuje pravidla pro využívání DD a zohlední v něm systém technických kontrol, které by 

byly prováděny i v průběhu sezony.  

David Zapletal vyhlásí VŘ na využívání DD na r. 2013 

13. PPJ  

PK bude i v roce 2013 podporovat PPJ. Roman Mraček oznámil, že z časových důvodů se projektu nebude 

v roce 2013 účastnit. Ivan Harašta bude požádán o zprávu o průběhu soustředění. Vedoucí soustředění mají 

možnost vybírat si účastníky a v případě nekázně účastníky soustředění vyloučit z akce. 

14. CZIL 

Jirka Štěpánek průběžně doplňuje nové typy do CPS. PK podporuje aplikaci CZIL do CPS2013. Indexy budou 

počítány na MTOW kluzáku. 

Poslední verzi CZIL předá Jirka Štěpánek. Jirka Cihlář dořeší technické záležitosti s Jirkou Mlejnkem. 

V návaznosti na to budou upravena pravidla CPS2013. 

 

Zapsal Josef Bárta 10.11.2012 

Kontrolováno a upravováno jednotlivými členy PK AeČR 

Schváleno předsedou PK Petrem Koutným 15.11.2012 

 


