Zápis
ze 3. jednání Plachtařské komise AeČR (*)
konaného dne 21. 8. 2013 ve Vysokém Mýtě

Přítomni: Jiří Cihlář (JC), Josef Bárta (JB), Radek Zima (RZ), Petr Koutný (PKo), Petr Pánek (PP)
Přizváni: Petr Krejčiřík (PKre) – reprezentační trenér
Tomáš Rendla (TR) – expedice „Austrálie 2013“
1) JC předal info o jednáních Výboru AeČR
JC, který se z pozice předsedy PK účastní zasedání Výboru AeČR, podal informaci o
vývoji jednání na Výboru AeČR. PK na základě informací ze zápisů Výboru AeČR a
informací podaných JC konstatovala neutěšený stav při řešení naprosto zásadních
otázek, hlavně směrem k Organizačnímu a Kompetenčnímu řádu. Tento dokument je
nezbytný pro nezávislé a úplné fungování (nejenom) Plachtařské komise. Nicméně i
přes některé přednesené návrhy stále není jeho schválení v dohledu. PK apeluje na
Výbor AeČR, aby tyto organizační nedostatky byly neprodleně odstraněny.
2) Expedice „Austrálie 2013“:
TR ve spolupráci s PKre přednesli vizi tzv. expedice „Austrálie 2013“ –
reprezentačního soustředění v Austráli v průběhu zimních měsíců 2013/2014.
Důvodem akce je konání světových závodů v Austrálii, konkrétně JWGC 2015
v Narromine a WGC 2016 v Benale. Z flotily reprezentačních větroňů počítají s účastí
ASG-29E OK-2992 „QX“ a Ventus 2cXt OK-0770 „PX“.
PK bere na vědomí a souhlasí s využitím výše zmíněné reprezentační techniky pro
trénink členů RD a RV. Podmínkou použití je havarijní pojištění kluzáků po celou
dobu, tj. jak během létání v Austrálii, tak během transportu tam a zpět. Zvýšené
náklady (transport a roční prohlídka v době pobytu v Austrálii) budou hrazeny
z dodatečných příjmů generovaných piloty RD a RV jež budou tyto kluzáky létat.
Nedojde tedy k žádným nákladům nad rámec běžných plateb, hrazených z rozpočtu
LSC, které by mohly ohrozit financování akcí RD/RV v průběhu roku 2014.
3) Připomínka Olgy Mokošové
PK byla dne 9.8.2013 doručena připomínka Olgy Mokošové k PMRg 2013 ve
Zbraslavicích. Předmětem byl bod 6.9.6.6. platného Soutěžního řádu, podle kterého
pořadatel vyhlašuje první ženu v každé soutěžní třídě aktuálního pořadí PMRg
„Mistryní Regionů ČR v dané třídě“. Dále byla PK upozorněna na nelogičnost,
obsaženou v bodě 6.6.8.3. – nominace žen na PMČR.
PK obě zmíněné připomínky projednala a konstatuje, že obě připomínky jsou
oprávněné. Ukládá tak pořadateli PMRg 2013 ve Zbraslavicích dodatečně vyhlásit

první ženu pořadí v obou třídách (klub, kombi) Mistryní Regionů ČR pro rok 2013.
Nelogičnost v bodě 6.6.8.3. bude opravena v rámci změny č. 6 Soutěžního řadu, která
je připravována k vydání do konce roku 2013.
4) Společné pořádání PMSR a PMČR
PP předložil návrh a vizi možné spolupráce při pořádání PM Slovenska a České
republiky, viz Příloha 1. Tento materiál byl předem konzultován s KBO, jež v zásadě
souhlasila, je třeba však doladit konkrétní kroky.
PK konstatovala, že podobné kroky již byly tímto směrem učiněny několikrát
(pořádání PMČR v LZPD, a to dokonce 2x – v letech 2009 a 2012); nicméně konání
následného PMSR spolu s PMČR na území České Republiky nebylo další rok ze
slovenské strany akceptováno.
PK rozhodla, že podobné snahy jsou jen vítány a že jednohlasně podporuje společné
pořádání. O konkrétní podobě se bude mezi zástupci jednotlivých zemí intenzivně
jednat, PK bude v každém případě po slovenské KBO požadovat v případě společného
konání PMSR a PMČR záruky naplněnosti závodníky ze Slovenska a toho, že slovenská
strana nevyhlásí v dané třídě svoje Plachtařské Mistrovství samostatně. Do
podzimního jednání PK je nutné vyjasnit detaily a stanoviska obou zemí, a předložit
k finálnímu schválení jak PK (CZ), tak KBO (SK).
5) Ranking – nové pravidla pro sestavení Žebříku
PKo prezentoval svou vizi nutných změn v Žebříku – viz Příloha 2 zápisu.
Po rozsáhlé diskusi všech zúčastněných vyplynuly následující závěry:
 Na podzimním zasedání PK bude finálně rozhodnuto o budoucí podobě Žebříku
 PK ukládá všem zpracovatelům, aby nejlépe do konce září (nejdéle do příštího
zasedání PK) předložili ucelený materiál – přehled změn, podkladů a výstupů pro
porovnání jednotlivých modelů a finální rozhodnutí o budoucí formě sestavení
Žebříku
 Pro výběr RD a RV na rok 2014 bude použit stávající model (a výsledky ze soutěží
z roku 2013). Nově schválený Žebřík bude poprvé použit pro rok 2015
 Vzhledem k různosti názorů o rozpětí koeficientů jednotlivých soutěží (a jejich
váze při sestavení pořadí), včlenění soutěží GP atd. ukládá PP aby provedl cílenou
anketu, kde bude osloveno prvních 100 pilotek a pilotů v Žebříku pro rok 2013
adresně. Budou požádáni o vyjádření svého názoru na jasně specifikované a
definované problémy.
6) Plachtařská reprezentace - zpráva trenéra
PK projednala otázky, týkající se plachtařské reprezentace. Z diskuse vyplynula
nutnost formalizování činnosti plachtařské reprezentace, aby byly jasně dané
pravomoci, povinnosti a zodpovědnost trenéra i jednotlivých členů. Tvorba tohoto
dokumentu bude následovat ihned po finalizaci pravidel Žebříku.

7) Causa L-13 Blaník
Plachtařská komise si vyslechla stav celé causy, situaci kolem provádění ZB L13/116a
za finanční spoluúčasti AeČR, a plány dalšího postupu. Ukládá PP i nadále průběžný
monitoring.
8) Soutěžní řád
Plachtařská komise jednomyslně odsouhlasila změnu č. 5a Soutěžního řádu v bodě
7.1.; která umožňuje zařazení do RD/RV i nečlenům AeČR. Nové znění je k dispozici na
http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm. Platnost změny je od 1.9.2013.

(*)

Zapsal:

Odsouhlasil:

……………………………………..
Petr Pánek

………………………………………………………
Jiří Cihlář

…. V textu je používán vžitý termín „Plachtařská komise AeČR“ namísto věcně správného

názvu Odborná sportovní komise bezmotorového létání AeČR (OSK BL).

