Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání
AeČR konaného ve Vysokém Mýtě dne 10.11. 2019
Přítomní: Josef Bárta, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Tomáš Suchánek, Radek Zima

1) Výbor AeČR: bohužel poslední jednání 7.10.2019 bez nás z důvodu zaneprázdněnosti RZ i PK.
Zápis z posledního výboru není k dispozici. Pro nás se nic podstatného nadělo, hlavní téma
jednání bylo parašutismus a změny iniciované částí parašutistů z Prostějova. Projednávaly se
nové stanovy a kompetenční řád (bude řešeno až v průběhu roku 2020).
2) RZ – nové informace o prostorech, kdo zastupuje plachtaře na jednáních – za poslední roky
jsme přišli o prostory TSA 40, TRA50 – pokusit se obnovit jednání o tomto prostoru. Vývoj
kolem letiště České Budějovice – pravděpodobně budou nové prostory. Plachtařská komise se
pokusí o posílení zastoupení v týmu, který se zabývá jednáním o rozdělení vzdušného
prostoru ČR.
3) Byly vybrání pořadatelé soutěží v roce 2020:
21.6.-4.7.2020 PMČR, Tábor
12.7.-25.7.2020 PMRg, Hosín
2.8.-15.8.2020 PMČRj, Zbraslavice
4) Žebřík 2019. Byl opraven koeficient soutěže ve Frýdlantě kde došlo k záměně FL a AGP.
Koeficient byl tedy správně přidělen soutěži AGP. Proběhla kontrola dalších koeficientů
soutěží.
5) Změny koeficientu soutěží pro rok 2020:
1. doplněn koeficient podle počtu disciplín, min. počet platných disciplín
pro bodování do Žebříku bude 3.
2. Pro PMRg Koeficient Ki=0,9
3. Soutěže s koeficientem Ki=0,9 zůstavají pro rok 2020 stejné. Počet
pohárových soutěží s Ki=0,9 je zafixován a nebude dále navyšován.
Dodržování pravidel dle SŘ (ZM9 čl. 8.4.2.) pořadateli bude průběžně
kontrolováno. Pokud nebude dodržováno bude koeficient snížen. Pro
tyto soutěže není povinná kontrola hmotnosti soutěžních kluzáků.
4. Pro Místní plachtařské soutěže Ki=0,75
6) Byly schváleno vydání Sportovního řádu AeČR pro bezmotorové létání, ZM č.9, ve kterém byly
provedeny tyto změny:
˗ byly doplněny závazné dokumenty a pořadí jejich platnosti pro soutěže dle SŘ
˗ byla doplněna minimální hodnota (handicapované) vzdálenosti a minimální
(handicapovaná) vzdálenost pro udělení 1000 bodů pro jednotlivé soutěžní třídy
˗ počet platných disciplín pro bodování soutěže byl snížen na 3
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˗

byla doplněna nominace na PMCŘ do maximálního počtu nominovaných pilotů dle
posledního platného Žebříku

˗ byl doplněn koeficient zohledňujícího počet odlétaných disciplín
˗ byla proveden aktualizace výpočetních vzorců
˗ a další drobné změny
7) Petr Krejčiřík prezentoval návrh nominací reprezentantů na mezinárodní soutěže. Ten je
součástí Žebříku 2019.
8) Tomáš Rendla požádal o mimořádnou nominaci do RD na soutěž WG ve třídě 20m.
Plachtařská komise o tomto návrhu hlasovala a jednohlasně žádost zamítla. Do této třídy je
dostatek vhodných uchazečů s vhodnou technikou.
9) Kontrola rozpočtu roku 2019 a příprava rozpočtu na rok 2020. Zatím pouze koncept, upřesní
se až na základě výše dotace podle rozhodnutí ministerstva.
10) DuoDiscus OK-2345, údržbu zajištuje Karel Mareš. Nálet v roce 2019: cca 300hodin. Došlo k
několika poškozením, Karel Mareš předložil plán opravu. Doporučuje zakoupit nové venkovní
potahy (zajistíme ještě v rámci rozpočtu roku 2019). Posádky DD často podceňují přeškolení a
manipulaci s motorem. Upozorňujeme, že při manévru přistání do terénu je nutné mít
dostatečné rezervy pro případ, že motor nebude včas spuštěn!
11) Diskuse o stavu repre techniky a možném vývoji v klubové třídě. Po změně koeficientů v IGC
handicapovém listu na mezinárodních soutěžích postupně dochází ke změnám v používání
typů na těchto soutěžích. V tuto chvíli se perspektivně jeví spíše typy LS4, ASW-20, ASW 24,
apod. T. Suchánek navrhl odprodej dále již neperspektivních reprezentačních kluzáků ASG 29,
Ventus 2a, Discus 2a a Standard Cirrus a nákup buď nových klubovek, nebo vysokovýkonné
dvojsedadlovky. Další posuny v typech může způsobit nasazení nového kluzáku standardní
třídy JS 4. Trenér a komise tento trend sledují a vítají komentáře od členů RV.
12) Schválili jsme nominace na soutěže AeČR.
Pro zájemce o volnou nominaci na PMČR komise doporučuje přečíst si SŘ – viz. bod 6.6.8.2 –
komise nominaci soutěžících dle tohoto článku nemusí schvalovat (nominace dle umístění v
Žebříku).
13) PPJ – rozpočet připraven. Soustředění juniorů repre – zajistí PK. Soustředění pro začínající
juniory organizuje M. Fišer, pomoc pro sezonu 2020 přislíbil T. Suchánek. Plachtařská komise
děkuje M. Fišerovi za dlouholetou podporu začínajících juniorů. Komise uvítá do týmu na
podporu junior další vhodné organizátory a trenéry.
Letos byla pro juniory i možnost létání na DD na vlnovém soustředění, bohužel nikdo nevyužil.
14) Návrhy na změny v SC3 –
1. u několika rekordních letů byla chybně zadána hlavička, bohužel takový let k rekordu nelze
uznat.
2. Objevily se případy, kde byly zadány do loggerů 2-3 deklarace pro jeden let! Jedná se o
podvod a takto to bude dále komunikováno směrem k aeroklubovým rozhodčím.
SC3 zatím měnit nebudeme.
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15) Portály pro plachtaře – konsolidace. Zatím neoficiální podněty od M. Chovana. Komise je
připravena jednat o konkrétních projektech.
16) Jirka Štěpánek prověřuje nové parametry kluzáků. Pro provedené analýze případně navrhne
úpravy na CZIL.
17) Propagace plachtění – v rozpočtu připraveny finance. RZ vyhlásí VŘ na pozici tiskový mluvčí.
18) DTO: Od 8/4/2020 výcvikové organizace pouze jako DTO. V současné době UCL vydává
akceptaci DTO pouze pro motorové létání. Pro plachtění zatím není UCL připraven řešit z
kapacitních důvodů. Pro plachtění lze použít I výcvikové osnovy publikované AeČR. Pro
motorové létání zatím nejsou zpracovány od AeČR, lze použít vzorové od UCL.
19) Plachtařská komise schvaluje návrh Petra Krejčiříka na odměny medailistům z ME:
Petr Tichý (7t CZK), Pavel Loužecký (7t CZK), Míla Cink (3t CZK)

Zapsal Josef Bárta
10. 11. 2019

Ověřil Radek Zima
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