Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání
AeČR konaného ve Vysokém Mýtě dne 26. 2. 2017
Přítomní: Josef Bárta, Jirka Cihlář, Petr Krejčiřík, Radek Zima
Omluveni: Petr Koutný

1)
Jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání AeČR (dále PK) zahájil v 9:00 Jirka
Cihlář.
2)
Jirka Cihlář seznámili přítomné s činností Výboru AeČR a situací na sekretariátu AeČR. a
průběhem dvou setkání Výboru od posledního zasedání PK.
3)
PK projednala stav fungování Sportovní komise a žádá členské aerokluby, aby zaslali údaje o
rozhodčích na SK. Na základě získaných údajů bude SK plánovat školení rozhodčích.
4)

Petr Krejčiřík informoval o stavu hospodaření v LSC a Plachtařském spolku

5)
Jirka Cihlář prezentoval předběžnou uzávěrku stavu hospodaření PK za rok 2016 a návrh
rozpočtu 2017. PK souhlasí s návrhem rozpočtu. Jirka Cihlář tento návrh odprezentuje na AeČR.
6)
Letecký sportovec roku 2016 – na základě výsledků loňské sezóny PK nominovala Petra
Krejčiříka, Miloslava Cinka a Pavla Loužeckého
7)
PK schválila Žebřík za rok 2016. PK děkuje Petru Koutnému za vedení a zpracování Žebříku a
zpracování.
8)

PK schválila výsledky CPS 2016.

9)
Petr Krejčiřík informoval o mezinárodních soutěžích 2016 a stavu v repre družstvu. PK
projednala návrh na nominace repre družstva na rok 2017. Nominace budou uzavřeny do 31.3.2017.
Nominace na mezinárodní soutěže jsou v příloze. Limitováni jsme ve třídách Open a 20m, kde je
nutné zajistit pronájem vhodné techniky. Naše technika (ASW-22 a DD již není v těchto třídách
konkurenceschopná) Není obsazena třída MS 13,5m, zde se může zúčastnit člen RV, který si zajistí
techniku.
10)
PK schválila nominace na PMRg a PMČRj, nominace jsou publikovány na webových stránkách
komise. PK souhlasí s nominací Radka Zimy na PMČR 2017 na základě výkonnosti z minulých let
(Radek Zima se zdržel hlasování).
11)
DuoDiscus – probíhá roční prohlídka. Nejsou zásadní opravy. Kalendář pronájmů spravuje
David Pup Zapletal. PK děkuje Pupovi za správu agendy k DD. Garantem roční prohlídky je Karel
Mareš. DD bude přistaven k pronájmu dle kalendáře.
12)

Jirka Cihlář zajistí zařazení českých soutěží do IGC Ranking Listu.

13)

Jirka Cihlář informoval o stavu příprav EGC+WWGC.

14)
Projekt OGN – PK podpoří pořízení stanic pro OGN. Prioritou je pokrytí oblasti pro
mezinárodní závody v roce 2017. Stávající provozovatelé dostanou finanční podporu na provoz stanic
OGN.
15)

PPJ – projekt. PK podpoří projekt soustředění v Hodkovicích a na Slovensku.
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16)
Žebřík 2017 – již dříve projednané změny pro výpočet Žebříku dle bodu 31 Zápisu z jednání z
18.9.2016 budou aplikovány od sezóny 2017. Jedná se zejména o změny koeficientů soutěží na
základě složení účastníků.
17)
PK aktualizovala Soutěžní řád pro bezmotorové létání se zapracovanou změnou ZM8 platnou
od 1.1.2017.
18)
JC prezentoval agendu k jednání IGC, kterou komise dále diskutovala. Jednání IGC, proběhne
3-4/3 v Budapešti, zúčastní se Jirka Cihlář. Byl projednán francouzský návrh na změny. Cílem je rozdělit
roky pořádání mezinárodních soutěží tak, aby se v jednom roce nepotkávalo tolik velkých akcí. Dále se
chystají změny, které mají mít pozitivní dopad na bezpečnost létání – vyhodnocování a statistiky
nebezpečných sblížení apod.
19)

Byl projednán stav příprav WGC 2018 v Příbrami.

Přílohy:
–

Nominace na ME a MS 2017.docx

–

SR.ZM8.2017.01.01.doc

Zapsal Josef Bárta
26. 2. 2017

Ověřil Jirka Cihlář
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