Zápis
z 4. jednání Plachtařské komise AeČR
konaného ve Zbraslavicích dne 9.2.2008
Jiří Cihlář (cihlar@lkuo.cz), Petr Koutný (pkoutny@gmail.com),
Petr Krejčiřík (pkfly@seznam.cz), Tomáš Rendla (tomas@gradient.cc),
Vratislav Šrám (lpw@lpw.cz), Jiří Štěpánek (stepanekj@c-mail.cz)
Omluveni: Alena Zárybnická (alena.zarybnicka@ceskatelevize.cz),
Luděk Kluger (ludek@pohoda.com), Eva Maixnerová (Maixnerova.Eva@seznam.cz),
Přizváni:
Jaroslav Vach (vach@mtrebova-city.cz), Jan Horák (honza.horak@gmail.com)
Přítomni:

1.

Výsledky CPS 2007
PK AeČR schvaluje výsledky CPS-Online 2007 v obou kategoriích CZ a INT. Pro nominace
na PMRg, PMČR_J a PMČR_D 2008 budou použity výsledky CPS-INT.
Oficiální výsledky CPS-Online 2007 jsou přístupné na webu www.cpska.cz.

1.1. Vyhlášení výsledků, předání diplomů a pohárů
PK žádá generálního tajemníka AeČR, pana Jiřího Dodala, o vystavení diplomů pro vítěze
CPS-Online 2007 v kategoriích CZ a INT, v pořadích: jednotlivci, junioři, ženy a aerokluby.
Diplomy budou předány prvním třem soutěžícím/aeroklubům v každé kategorii.
PK žádá Evu Maixnerovou o zajištění druhého putovního poháru pro vítěze CPS-Online.
V současné době existuje jeden pohár. Putovní poháry za vítězství v CPS-Online budou
předávány vítězům jednotlivců v obou kategoriích CZ a INT. Na pohárech budou vhodným
způsobem zobrazena jména vítězů a ročníky soutěže.
Oficiální předání diplomů proběhne v rámci vyhlášení výsledků PMČR 2008 v Moravské
Třebové. V dalších letech předpokládáme předávání diplomů a putovních pohárů v rámci
Vyhlášení sportovců AeČR, zpravidla začátkem nového kalendářního roku.

2.

Nominace na PMRg 2008
Na základě bodu 6.9.4. Soutěžního řádu AeČR (dále jen SŘ) byli na PMRg 2008 ve
Zbraslavicích, konaném ve dnech 27.7.-8.8.2008, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku
2007 (viz. www.lkka.cz/sport/Zebrik.PK.AeCR.2007.xls), na listu Nominace PMRg 2008.
Nominaci PMRg 2008 je možné doplnit dle bodů 6.3.3. a 6.3.4. SŘ:
Pokud není v SŘ stanoveno jinak, a pokud se počet startujících nenaplní z řádně
nominovaných pilotů a pilotek, včetně nominovaných náhradníků v každé kategorii, může
Pořadatel doplnit počet soutěžících z ostatních řádně doručených přihlášek. Pořadí se v
tomto případě stanoví podle pořadí doručených přihlášek.
Pokud není v SŘ stanoveno jinak, může Pořadatel soutěže zvýšit celkový počet soutěžících
podle svých kapacitních možností za předpokladu, že soutěžící splňují nominační kritéria dle
odstavce 6.1. SŘ.

3.

Nominace na PMČR_J 2008
Na základě bodu 6.7.4. SŘ byli na PMČR_J 2008 ve Dvoře Králové nad Labem, konaném ve
dnech 13.7.-25.7.2008, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2007 (viz.
www.lkka.cz/sport/Zebrik.PK.AeCR.2007.xls) na listu Nominace PMČR_J 2008.
Nominaci PMČR_J 2008 je možné doplnit dle bodů 6.3.3. a 6.3.4. SŘ:
Pokud není v SŘ stanoveno jinak, a pokud se počet startujících nenaplní z řádně
nominovaných pilotů a pilotek, včetně nominovaných náhradníků v každé kategorii, může
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Pořadatel doplnit počet soutěžících z ostatních řádně doručených přihlášek. Pořadí se v
tomto případě stanoví podle pořadí doručených přihlášek.
Pokud není v SŘ stanoveno jinak, může Pořadatel soutěže zvýšit celkový počet soutěžících
podle svých kapacitních možností za předpokladu, že soutěžící splňují nominační kritéria dle
odstavce 6.1. SŘ.
Soutěžící na PMČR_J musí splňovat statut juniora (SŘ 6.7.5.), nebo akademika (SŘ 6.7.6.).

4.

Nominace na PMČR_D 2008
Na základě bodu 6.8.4. SŘ byli na PMČR_D 2008 v Mostě, konaném ve dnech
3.8.-16.8.2008,
nominováni
soutěžící
uvedení
v Žebříku
2007
(viz.
www.lkka.cz/sport/Zebrik.PK.AeCR.2007.xls) na listu Nominace PMČR_D 2008.
Nominaci PMČR_D 2008 je možné doplnit dle bodů 6.3.3. a 6.3.4. SŘ:
Pokud není v SŘ stanoveno jinak, a pokud se počet startujících nenaplní z řádně
nominovaných pilotů a pilotek, včetně nominovaných náhradníků v každé kategorii, může
Pořadatel doplnit počet soutěžících z ostatních řádně doručených přihlášek. Pořadí se v
tomto případě stanoví podle pořadí doručených přihlášek.
Pokud není v SŘ stanoveno jinak, může Pořadatel soutěže zvýšit celkový počet soutěžících
podle svých kapacitních možností za předpokladu, že soutěžící splňují nominační kritéria dle
odstavce 6.1. SŘ.

5.

Dodatečné nominace na PMČR 2008
PK AeČR schválila dodatečné nominace na PMČR 2008, Moravská Třebová, 25.5.-6.6.2008:
61. Martin Vnouček, AK Vlašim, na základě vlastní žádosti, s přihlédnutím k výkonům na
soutěžích v minulých letech a k účasti na EGC 2007 v Pociunai.
62. David Říha, AK Vlašim, na základě vlastní žádosti, s přihlédnutím k výkonům na
soutěžích v minulých letech a k účasti na WGC juniorů 2007 v Rieti.
63. Stanislav Kubíček, AK Medlánky, na základě vlastní žádosti, s přihlédnutím k výkonům
na soutěžích v minulých letech a k výkonům v zimním období 2007/2008.
Dodatečné nominace na PMČR 2008 jsou doplněny v Žebříku 2007.

5.1. Poznámka:
Nominace na PMČR a PMRg byly provedeny tak, že každý nominovaný pilot má nominaci
buď na PMČR, nebo na PMRg. To znamená, že žádný z pilotů nemá řádnou nominaci
zároveň na PMČR 2008 i na PMRg 2008. Toto ustanovení se netýká se náhradníků.
V případě, kdy náhradník postoupí na nominační místo PMČR, neztrácí svou nominaci na
PMRg.

6.

Nominace na mezinárodní soutěže v roce 2008
Trenér RD Petr Krejčiřík upřesnil nominaci pilotů AeČR na mezinárodní soutěže v roce 2008.
Kurzívou jsou uvedeni náhradníci.
30th World Gliding Championships, Rieti, Itálie, 6.7.-20.7.2008
www.wgcrieti.it
Std:
Pavel Loužecký, Jaroslav Tomaňa, Miloš Dedera, Daneš Grula
Club:
Roman Mraček, Tomáš Suchánek, Daneš Grula, Miloslav Cink
World:
Miloš Dedera, Miloslav Cink (doplněn do RD 2008 jako 11. člen), Daneš Grula,
Ivan Harašta
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30th World Gliding Championships, Lüsse, Berlín, Německo, 2.8.-16.8.2008
www.wgc2008.org
Na WGC 2008 v Lüsse je současné době podle předběžných přihlášek přihlášeno 163
soutěžících. Omezení letiště v Lüsse je dle organizátorů 130 soutěžících. Je tedy možné, že
počty soutěžících budou kráceny.
15m:
Petr Tichý, Petr Koutný, Martin Hřivna
18m:
Petr Krejčiřík, Ivan Novák, Martin Hřivna
Open:
Tomáš Rendla, Alena Netušilová, Martin Hřivna
V roce 2008 proběhnou předzávody WGC juniorů 2009 ve finské Räyskäle a předzávod
WGC žen 2009 v maďarském Szegedu. Účast na těchto soutěžích bude individuální a
dobrovolná.

7.

Závazná nařízení pro organizátory soutěží 2008

7.1. Třídy PMČR 2008
PK AeČR stanovuje třídy PMČR 2008 v Moravské Třebové. Pokud se soutěže zúčastní
dostatečný počet kluzáků pro samostatné otevření více tříd, minimálně 10 soutěžních
kluzáků v každé třídě (viz. SŘ 5.1. a 5.2.), budou otevřeny tyto třídy:
Klub - viz. SŘ 5.2.1.
Kombi 15m - pro kluzáky s rozpětím maximálně 15m. Třída bude otevřena podle pravidel
Kombi třídy, viz, SŘ 5.2.2. Soutěžní tratě budou stavěny na kluzák s DAeC indexem 108
(Discus).
Kombi Open - pro ostatní kluzáky mimo tříd Klub a Kombi 15m. Třída bude otevřena podle
pravidel Kombi třídy, viz, SŘ 5.2.2. Soutěžní tratě budou stavěny na kluzák s DAeC indexem
120 (Ventus 2/18 m).
V případě, kdy kvůli nedostatečnému počtu soutěžících kluzáků pro třídy Kombi 15m a
Kombi Open nebude možné otevřít tyto třídy, bude PMČR 2008 otevřeno ve třídách Klub a
Kombi.

7.2. Konzultace stavby tratí z řad závodníků
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.
Smyslem tohoto nařízení je zamezit zbytečně dlouhým polním, nebo zbytečně krátkým
podhodnoceným disciplínám. Jedná se o zpětnou vazbu mezi štábem soutěže a soutěžícími.

7.3. Úpravy propozic soutěží 2008
Bod 7.1. tohoto zápisu bude dodatečně zapracován do propozic soutěže PMČR 2008
v Moravské Třebové.
Bod 7.2. tohoto zápisu bude dodatečně zapracován do propozic soutěží PMČR, PMRg,
PMČR_J a PMČR_D v roce 2008.
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8.

Stavba tratí
PK se zabývala materiálem Jirky Štěpánka Doporučení PK AeČR pro stavbu tratí při
plachtařských soutěžích. Jedná se o ucelený návod pro organizátory plachtařských soutěží
ke stavbě soutěžních tratí.
PK děkuje Jirkovi Štěpánkovi za zpracování obsáhlého materiálu.
Materiál Doporučení pro stavbu tratí ... bude publikován po zapracování drobných
připomínek a redakční úpravě, před začátkem hlavních soutěží AeČR v roce 2008.
PK doporučuje všem organizátorům plachtařských soutěží se s tímto materiálem seznámit a
postupovat podle něj při stavbě soutěžních tratí. Jde o zajímavou pomůcku i pro piloty
kluzáků při běžných cross-country letech.

9.

Meteorologické informace www.flymet.info
Jan Horák přednesl prezentaci vyvíjeného webového systému meteorologických informací
pro oblast ČR a Slovenska. Půjde o systém meteorologických informací se zaměřením na
piloty kluzáků a všeobecné letectví, obdobu německého systému TopTerm.
PK AeČR se rozhodla projekt pod názvem www.flymet.info podpořit finančně. V roce 2008
celkovou částkou 65.000 CZK. Meteorologické informace přes www.flymet.info by měly být
v budoucnu přístupny zdarma všem členům AeČR.
První výstupy systému www.flymet.info by měly být k dispozici koncem března 2008.

10. Agenda IGC - International Gliding Commission FAI (Jiří Cihlář)
Výroční zasedání IGC FAI proběhne ve dnech 29.2.-2.3.2008 v italském Římě.
Obsáhlý přehled agendy IGC zpracoval v Příloze 1 náš nový delegát AeČR v IGC, Jiří Cihlář:
www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.02.09_4.P1.AgendaIGC.pdf.
Zástupce AeČR bude při hlasováních IGC podporovat bidy:
• EGC 2009 - Slovensko, Nitra
• WGC žen 2011 - Švédsko, Arboga
PK AeČR podporuje zájem Aeroklubu Vysoké Mýto uspořádat v roce 2011 Mistrovství
Evropy (EGC) v klapkových třídách.
Předseda PK AeČR zajistí této akci podporu ve Výboru AeČR. Jiří Cihlář ve spolupráci
s Jiřím Dodalem, generálním tajemníkem AeČR, zajistí vypracování bidu na tuto soutěž pro
IGC.
Náhradní soutěží pro případ, kdy by nevyšlo pořádání EGC 2011, je pořádání WGC juniorů
v roce 2012.
Kompletní informace o činnosti a jednáních IGC FAI lze získat na webu IGC:
www.fai.org/gliding/meetings.

11. EGU - European Gliding Union
Novým zástupce PK AeČR v EGU je Patrik Čebiš, který vystřídá stávajícího zástupce Luďka
Klugera. Patrik Čebiš bude zván na další jednání PK AeČR.
Kongres EGU proběhne ve dnech 23.-24.2.2008 v italském Firenze.

12. Postup uvedení soutěže AeČR v IGC Rankingu
Protože v roce 2007 došlo k některým nedorozuměním při přihlašování soutěží do IGC
Rankingu, uvádím zde postup přihlášení a některé okolnosti ohledně proplacení poplatků na
pravou míru:
• Plachtařská komise AeČR na sebe bere závazek proplatit náklady na přihlášení soutěží
AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J) do IGC Rankingu
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• vlastní přihlášení soutěže/soutěžních tříd do IGC Rankingu je povinností organizátora
• zajištění dokladu - faktury za přihlášení soutěže do IGC Rankingu je povinností
organizátora
• organizátor přihlásí soutěž a její soutěžní třídy do IGC Rankingu přes webovou stránku
www.fai.org/gliding/rankings/
• jako organizaci platící poplatky, na kterou bude vystavena faktura, uvede:
Aero Club of Czech Republic
U Mlyna 3
CZ-14100 Praha 4 - Sporilov
• organizátor soutěže požádá administrátora IGC Rankingu (igcrankings@fai.org) o zaslání
kopie vystavené faktury v elektronické podobě organizátorovi
• po obdržení kopie elektronické faktury přepošle organizátor tuto fakturu předsedovi PK
AeČR pkoutny@gmail.com a vedoucímu ekonomického úseku AeČR poupa@aeroklub.cz
• ekonomický úsek AeČR, po obdržení originálu faktury, na pokyn předsedy PK, provede
platbu z prostředků PK AeČR

13. PR
PR manager AeČR paní Eva Maixnerová (Maixnerova.Eva@seznam.cz, mobil: 724 985 502)
je v roce 2008 opět k dispozici. PK doporučuje všem organizátorům soutěží, leteckých akcí,
případně autorům zajímavých námětů kontaktovat Evu Maixnerovou a spolupracovat s ní při
medializaci leteckého sportu a akcí.

14. Soubory se vzdušným prostorem ČR pro rok 2008
Aktuální CZ SUA prostory pro rok 2008 ve formátu OpenAir (určené pro SeeYou, SeeYou
Mobile a WinPilot) jsou ke stažení na: www.lkka.cz/sport/files/CzSUA.2008.01.07.zip
Ve formátu CUB pro SeeYou a SeeYou Mobile jsou ke stažení na:
www.lkka.cz/sport/files/CzSUA.2008.01.07.CUB.zip .
Uvedené CZ SUA soubory obsahují změny ve vzdušném prostoru LKAA publikované v CZ
AIPu k 22NOV07 a 06DEC07 a publikované v nové mapě ICAO s datem vydání 22NOV07.
Používání těchto souborů na soutěžích AeČR bude závazné pro všechny organizátory
soutěží. Je doporučeno i pro piloty při běžných cross-country letech.
SUA soubory pro potřeby plachtařských soutěží mohou být dále upraveny podle místních
požadavků jednotlivých organizátorů soutěží.
Více na webu PK AeČR: www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm

15. Finance PK AeČR
Skutečný stav podúčtu PK AeČR vedeného u AeČR a jednotlivé pohyby jsou pravidelně
aktualizovány na www.lkka.cz/sport/PKAeCR.Finance.xls.
Pokud bude PK pravidelně dostávat příslušnou část dotace Sazky, budou financovány/
dotovány mimo jiné tyto účely/výdaje:
• poplatky EGU 1.500 EUR/rok
• poplatky za uvedení hlavních soutěží AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J) v IGC Ranking
Listu (v loňském roce byl poplatek za první třídu v soutěži 200 EUR a za každou další
třídu soutěže 50 EUR)
• výjezdy delegátů IGC FAI a EGU
• poplatek OLC (cca 300 EUR/rok)
• poplatek FAI
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•
•
•
•
•

vyhodnocení CPS, případně CPS-Online
cestovní náklady na jednání PK AeČR pro členy PK a přizvané hosty
propagace plachtění v ČR
vyhlášení sportovců AeČR - plachtařů
proplacení startovného juniorům na hlavních soutěžích AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J a
PMČR_D) až do výše uvedené v konkursu na pořádání soutěže
• roční provozní náklady Duo Discuse ve výši cca 90.000 CZK ročně
PK AeČR schvaluje tyto výdaje v roce 2008:
• provoz CPS-Online ve výši 12.000 CZK/kalendářní rok
• mediální aktivity 2008 - TV reportáže WGC 2008 v Lüsse a Rieti, případně další - limit
200.000 CZK
• podpora systému meteorologických informací pro plachtaře Flymet.cz - 65.000 CZK
• proplacení startovného juniorům na všech hlavních soutěžích AeČR (PMČR, PMRg,
PMČR_J a PMČR_D) dle stanovených pravidel pro rok 2008:
www.lkka.cz/sport/docs/PravidlaDotaceJuniorum.2008.pdf
Pokyn k proplacení finanční částky vydává vždy předseda PK ekonomickému úseku AeČR,
který provede vlastní platbu.

16. Různé
• Návrhy na případná ocenění FAI (Lilienthalova medaile, medaile Pelagie Majewské,
diplom Pirata Gehrigera, diplom Paula Tissandiera) a AeČR (Zlatá medaile AeČR, Čestný
pilotní odznak) z členských organizací lze podávat buď předsedovi PK AeČR, Petrovi
Koutnému, generálnímu tajemníkovi AeČR Jiřímu Dodalovi, nebo kterémukoliv členu PK,
nebo Výboru AeČR.

Dne 18.2.2008 zapsal Petr Koutný
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