Zápis
z 5. jednání Plachtařské komise AeČR
konaného ve Zbraslavicích dne 1.11.2008
Přítomni:
Přizváni:
Omluveni:

1.

Jiří Cihlář, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek, Vratislav Šrám
Eva Maixnerová, Luděk Kluger, Lukáš Popelka
Alena Zárybnická, Patrik Čebiš

Výběr pořadatelů a termínů soutěží AeČR v roce 2009
Na základě vyhlášeného konkursu a došlých přihlášek PK vybrala následující pořadatele a
termíny hlavních plachtařských soutěží AeČR v roce 2009:
PMČR - Partizánske (Slovensko): soutěžní dny 24.5. - 5.6.2009
PMČR_D - Frýdlant nad Ostravicí: soutěžní dny 12.7. - 24.7.2009
PMRg - Vysoké Mýto: soutěžní dny 26.7. - 7.8.2009
PMČR_J - Křižanov: soutěžní dny 9.8. - 21.8.2009
Termíny soutěží jsou pro pořadatele soutěží závazné. Soutěžní období je vždy 13ti denní, s
prvním soutěžním dnem v neděli a posledním soutěžním dnem v pátek.
V pátek večer na konci soutěže by měl proběhnout závěrečný večírek. K vyhlášení výsledků
soutěží by mělo dojít v sobotu dopoledne.
Ve výjimečných případech, a to pokud se během řádných soutěžních dní nestihnou odlétat
alespoň 4 bodované soutěžní úkoly ve všech vyhlášených soutěžních třídách, může
organizátor prodloužit soutěž o jeden soutěžní den do soboty za předpokladu, že je reálné
dosáhnout platnosti soutěže alespoň v jedné ze soutěžních tříd.
Shrnutí a porovnání jednotlivých nabídek naleznete na webu PK:
http://www.lkka.cz/sport/docs/KonkursPoradateleSouteziAeCR.xls.
Termíny soutěží byly stanoveny s ohledem na termíny mezinárodních soutěží v roce 2009 a
na termínové požadavky organizátorů soutěží. Grafický přehled termínů jednotlivých soutěží
nejen v roce 2009 naleznete na: http://www.lkka.cz/sport/docs/CasovyPlanAkciPK.xls.
PK blahopřeje vítězům výběrového řízení a děkuje všem ostatním zájemcům za projevený
zájem.
Pořadatelé soutěží zašlou vypracované Místní propozice jednotlivých soutěží
Petrovi Koutnému (pkoutny@gmail.com) minimálně 60 dní před začátkem soutěže. Místní
propozice soutěže musí splňovat podmínky platného Annexu A ke Sportovnímu řádu FAI díl 3., v posledním znění.
PK AeČR upozorňuje organizátory plachtařských soutěží, že na hlavních plachtařských
soutěžích AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J a PMČR_D) jsou jako zařízení pro kontrolu letu
povoleny pouze FAI schválené GNSS FR! Používání neschválených zařízení (GPS Garmin,
Magellan, záznamy ze SeeYou Mobile, WinPilot apod.) je nepřípustné.

2.

Žebřík pilotů AeČR 2008
PK schvaluje Všeobecný a Ženský Žebřík 2008, viz.:
http://www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2008.xls (listy Zebrik G a Zebrik W) ve stavu,
v jakém je k dispozici na webu PK.
PK se při stanovování Žebříku 2008 striktně držela znění platného Soutěžního řádu AeČR
pro bezmotorové létání, s datem účinnosti 1.1.2007, se zapracovanou změnou č. 2.
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PK opakovaně a důrazně žádá všechny organizátory soutěží, i organizátora PMČR_D, aby
buď na startovní listině, nebo na konečné výsledkové listině soutěže důsledně uváděli plné
jméno soutěžícího - velitele letadla (jméno a příjmení), rok narození soutěžícího a příslušnost
soutěžícího k domovskému aeroklubu. Tyto informace jsou důležité pro stanovení Žebříku
pilotů.

3.

Stanovení Reprezentačního výběru a Reprezentačního družstva
AeČR v plachtění pro rok 2009
Reprezentační výběr (RV) pro rok 2009 je dle odstavce 7.1.2 SŘ stanoven:
- celkovým pořadím do 20. místa včetně ve Všeobecném Žebříku
- pořadím 8 nejlepších juniorů ve Všeobecném Žebříku
- pořadím 8 nejlepších žen v Žebříku
Příslušnost pilotů a pilotek k Reprezentačnímu výběru 2009 je zobrazena v Žebříku 2008:
http://www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2008.xls na listech Zebrik G a Zebrik W.
Reprezentační družstvo (RD) 2009 bylo stanoveno na návrh trenéra reprezentace Petra
Krejčiříka s přihlédnutím na nominační místa na mezinárodních soutěžích 2009 (EGC v Nitře
a Pociunai, WGC juniorů v Räyskäle, WGC žen v Szegedu). Příslušnost pilotů a pilotek
k Reprezentačnímu družstvu 2009 je zobrazena v Žebříku 2008:
http://www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2008.xls na listech Zebrik G a Zebrik W.
Členové RD mohou být dále upřesňováni podle požadavků na obsazení mezinárodních
soutěží v roce 2009.
PK žádá Evu Maixnerovou o vytvoření certifikátu pro členy reprezentačního výběru AeČR
2009. Certifikát může pilotům pomoci např. při získávání sponzorů, nebo při jednáních v
domovských klubech.

4.

Nominace na PMČR 2009
Nominace na PMČR 2009 (Partizánske, 24.5. - 5.6.2009) byla stanovena na základě
platného SŘ a je součástí Žebříku 2008, na listu Nominace PMCR 2009:
(http://www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2008.xls).

5.

Nominace na PMRg, PMČR_J a PMČR_D 2009
Budou stanoveny na jarním zasedání PK v roce 2009 po ukončení a vyhodnocení CPS
2008.

6.

Návrh nominací na mezinárodní soutěže v roce 2009
Konečná nominace bude upřesněna trenérem RD po jednáních s jednotlivými piloty na jaře
2009. Kurzívou jsou uvedeni piloti přicházející v úvahu pro jednotlivé třídy tam, kde dosud
nebyla nominace stanovena pevně.
15. ME (EGC) v klapkových třídách, Nitra, Slovensko, 27.6. - 11.7.2009
Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě:
Open:
Rendla
Suchánek
18m:
Krejčiřík
Suchánek, Loužecký, Novák
15m:
Tomaňa, Suchánek, Loužecký
Tichý, Hřivna
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15. ME (EGC) v neklapkových třídách, Pociunai, Litva, 25.7. - 8.8.2009
Soutěže se může zúčastnit max. 8 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě:
Std:
Mraček
Tomaňa, Suchánek
Club:
Loužecký, Suchánek, Hřivna, Grula
Novák, Lešinger, Harašta, Koutný
World:
Grula
Koutný, Dedera
Duo 20m:
Harašta +, Koutný +
Hřivna +, Grula +
5. MS (WGC) žen, Szeged, Maďarsko, 25.7. - 8.8.2009
Soutěže se může zúčastnit max. 9 soutěžících z jednoho státu, max. 3 v jedné třídě:
15m:
Netušilová
Trešlová
Kuthanová
Std:
Vepřeková
Nováková, Vokřínková
Černá
Club:
Vokřínková
Nováková, Černá
Horáčková, Fořtová
6. MS (WGC) juniorů, Räyskälä, Finsko, 21.6. - 5.7.2009
Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 3 v jedné třídě:
Std:
Cink
Skala, Louda
Borůvka, Pískatý
Club:
Louda, Skala
Svoboda
Hofman, Pavlík

7.

Zpráva delegáta v IGC FAI
Podrobná zpráva delegáta v IGC, Jiřího Cihláře, je Přílohou 1 tohoto Zápisu:
www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.11.01_5.P1.IGC.pdf.
Příští zasedání IGC se uskuteční ve dnech 6.-7.3. 2009 ve švýcarském Lausanne.
Na podzim 2009 vyjde nový Sportovní řád FAI - díl 3 (Kluzáky a motorové kluzáky).

7.1. Delegát AeČR má za úkol v rámci IGC prosazovat tyto změny navrhované PK AeČR v SC3
a v Annexu A:
• změna 15m třídy na 18m na ženských WGC a EGC
• neomezovat na ženských soutěžích počet soutěžících z jednoho státu (na soutěži i
v jednotlivých třídách)
• zrušit na soutěžích povinné hlášení časů odletů
• zachování možnosti odletové pásky při letech na odznaky v SC3
• na juniorských soutěžích přidat 3. soutěžní třídu (15m nebo 18m)
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8.

Zpráva delegáta v European Gliding Union
Slovy Luďka Klugera:
Za období od poslední PK se v EGU vcelku nic neudálo. Novinkou je schválení modifikované
regulace PART-M koncem měsíce října 2008. Zde zatím nepředpokládáme, že by se nás
měly změny nějak výrazně dotýkat - probíhají stálé konzultace s ÚCL a vždy je snahou
zachovat stávající personální obsazení a postupy pro prodlužování a ověřování způsobilosti
kluzáků v provozu AK i soukromých. Majitelé a provozovatelé motorových kluzáků budou ale
zřejmě nuceni řešit údržbu prostřednictvím oprávněných servisních organizací, což by se v
budoucnu mohlo projevit zvýšenými náklady na provoz. Situaci budeme sledovat a
koordinovat s kolegy v EGU.
Před dalším kongresem EGU (plánovaný termín cca únor 2009, Helsinky) dojde k výměně
na postu zástupce ČR v této organizaci - hlavním delegátem bude Patrik Čebiš, Luděk
Kluger zůstane jako alternující delegát. Předpokládáme, že Patrik Čebiš se zapojí do komise
pro optimalizaci vzdušného prostoru v EU.
Pro další detaily o činnosti naší EGU doporučuji sledovat http://www.egu-info.org/ stránky.
Luděk Kluger, 5.11.2008

9.

Rozbor soutěží v roce 2008
PK se zabývala zprávami ředitelů soutěží a hlavních rozhodčích v roce 2008 a
vyhodnocením těchto soutěží. Jednotlivé zprávy naleznete níže, včetně komentářů,
doporučení a dodatků Plachtařské komise:

9.1. Zpráva z PMČR 2008 v Moravské Třebové (Pavel Řeřicha):
www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.11.01_5.P2.PMCR_LKMK.pdf
Komentář PK:
Nominační kritéria na PMČR 2009 a pro roky další budou upravena především zvýšením
celkového počtu nominovaných na 80. Nicméně, je třeba si uvědomit, že PMČR je nejvyšší
českou plachtařskou soutěží, na které bude účast soutěžících vždy omezena a podmíněna
jejich dostatečnou výkonností.
PK také nesouhlasí s názorem, že AeČR nepodporuje, zejména mediálně, organizátory
soutěží. Konkrétně na PMČR 2008 byla trvale k dispozici tisková mluvčí AeČR a bylo na
organizátorovi soutěže, jak jejích služeb využije. Množství článků publikovaných
v regionálním tisku bylo nadprůměrné.
9.2. Zpráva z PMČR_D 2008 v Mostě (Lucie Pešková):
www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.11.01_5.P3.PMCR_D_LKMO.pdf
PK doporučuje příště vylepšit webovou prezentaci a publikování výsledků soutěže. PK má
k dispozici redakční online systém, který řeší většinu problémů s tvorbou soutěžního webu.
Tento redakční systém je na vyžádání k dispozici všem organizátorům soutěží. Náklady na
vývoj a použití redakčního systému bude hradit PK.
9.3. Zpráva z PMČR_J 2008 ve Dvoře Králové nad Labem (J. Tomášek a J. Pešta):
www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.11.01_5.P4.PMCR_J_LKDK.pdf
Komentář PK:
Organizátor soutěže nedbal telefonických pokynů Předsedy PK a chybně vyhlásil výsledky
soutěže společně pro juniory a akademiky. Soutěž měla být vyhlášena na základě filtrů z
jedné společné výsledkové listiny ve dvou samostatných kategoriích - samostatně Junioři a
samostatně Akademici. Na chybné vyhlášení výsledků reagoval účastník soutěže Slavomír
Pískatý svým protestem, viz:
www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.11.01_5.P6.PMCRJ_ProtestPiskaty.pdf.
PK na základě tohoto protestu vyhlašuje nově konečné výsledky PMČR_J 2008
v samostatné kategorii Juniorů:
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www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.11.01_5.P7.PMCRJ_JuniorsOnly.pdf.
Výsledky Akademiků zůstávají beze změny a jsou k dispozici na:
http://www.soaringspot.com/pmcr_j_2008/results/club/day-by-day.html
Body do Žebříku pilotů 2008 budou použity ze společné výsledkové listiny dostupné na:
http://www.soaringspot.com/pmcr_j_2008/results/world/total/day5.html a zůstávají beze
změny.
Systémově bude účast akademiků na PMČR_J řešit navrhovaná úprava Soutěžního řádu
AeČR pro bezmotorové létání.
9.4. Zpráva z PMRg 2008 ve Zbraslavicích (Martin Mezera a Radka Moravcová):
www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.11.01_5.P5.PMRg_LKZB.pdf
PK konstatuje zbytečné podhodnocování tratí během PMRg. V počasí na 500 km byly
vyhlašovány tratě pod 300 km. PMRg je soutěží nominační a mělo by více testovat kvality
soutěžních pilotů.
PK se zabývala nevhodným chováním některých soutěžících v nočních hodinách během
PMRg. PK upozorňuje soutěžící na dodržování pravidel slušného chování. Pokud se budou
stížnosti na chování problémových soutěžících opakovat, organizátor bude moci odmítnout
účast problémového soutěžícího na soutěži.
9.5. PK diskutovala zkušenosti s „Konzultantem stavby tratí“, viz zápis z PK dne 9.2.2008, bod
7.2. Konzultant nemusí být členem organizačního štábu a nemusí se denně, pokud tak sám
neuzná za vhodné, účastnit celého procesu stavby tratě a vyhlášení letového úkolu. Měl by
to být člověk znalý místních podmínek se schopností poradit, kam se v dané lokalitě běžně
přelety za dané meteorologické situace létají a kam naopak ne. Měl by být schopen říci, zda
je naplánovaný soutěžní úkol v dané třídě akorát, zbytečně krátký, nebo nereálně dlouhý.
Organizátor soutěže by měl s Konzultantem stavby tratí konzultovat například otevření vzletů
v případě složité meteo situace.
PK se shodla, že Konzultant je funkce užitečná a že je třeba jeho služeb využívat.
9.6. PK společně s Výborem AeČR vyzývá všechny aerokluby (členské organizace), které chtějí
v průběhu roku 2009 pořádat soutěže, případně jiné letecké akce většího rozsahu, nebo
delší doby trvání, k jejichž zabezpečení budou potřebovat vzdušný prostor přesahující
hranice zóny ATZ, aby zaslaly své požadavky do konce prosince 2008.
Takové požadavky je nutno specifikovat textem a mapou s vyznačením požadovaného
prostoru a zaslat panu Tomášovi RENDLOVI (tel: 602 284 272, fax: 327 532 049, e-mail
tomas@gradient.cc).

10. Finance PK AeČR
10.1. Stav konta (podúčtu) PK AeČR vedeném na účtu AeČR je k nahlédnutí zde:
http://www.lkka.cz/sport/docs/PKAeCR.Finance.xls
Tento přehled je průběžně aktualizován.
10.2. PK schvaluje:
• proplacení 2. části faktury za redakční systém meteorologických
http://www.flymet.info/ Honzovi Horákovi ve výši 35.000 CZK

informací

• proplacení příspěvku za provozování CPS-Online v roce 2008 Jirkovi Mlejnkovi ve výši
15.000 CZK
10.3. PK bude i nadále pokračovat v podpoře juniorů a v medializaci plachtění. Chceme také
podporovat organizátory soutěží, a to především posílením štábů soutěží profesionálními
funkcemi (PR, rozhodčí, meteorolog, task setter, …) a podporou vývoje redakčních a
meteorologických systémů (viz www.flymet.info)
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10.4. PK bude podporovat vývoj webového redakčního systému plachtařských soutěží odměnou
jeho tvůrci, Jiřímu Králíkovi, ve výši 5.000 CZK za každou soutěž, na které bude tento
redakční systém v roce 2009 použit.
10.5. PK na základě dotazu z členské základny rozhodla, že startovné bude juniorům v roce 2009
propláceno pouze na soutěžích PMČR, PMČR_J, PMČR_D a PMRg, nikoliv na místních
plachtařských soutěžích.
10.6. PK umožní české plachtařské reprezentaci nákup soutěžního kluzáku LS8 zapůjčením
finančních prostředků Plachtařské komise do výše limitní částky 1.500.000 CZK, do doby
zajištění finančních prostředků na nákup kluzáku z jiných zdrojů (odprodej starších kluzáků
v majetku LSC, dotace). Zajištěním finanční operace jsou pověřeni Petr Koutný a Petr
Krejčiřík.

11. Indexové/handicapové listy na soutěžích v roce 2009+
PK rozhodla o používání indexového/handicapového listu IGC na soutěžích AeČR v klubové
třídě 2009 (závazné pro organizátory PMČR, PMRg a PMČR_J). Důvodem pro toto
rozhodnutí je co nejvíce přiblížit české soutěže v klubové třídě soutěžím světovým a
evropským.
Handicapový
list
IGC
je
součásti
Annexu
A
k SC3,
viz:
http://www.fai.org/gliding/system/files/sc3a.pdf.
Soutěže v kombinovaných třídách budou probíhat na základě modifikovaného indexového
listu DAeC. Základem modifikovaného indexového listu DAeC bude platný indexový list
DAeC (viz http://www.daec.de/se/downfiles/2008/DMSt-WO2008.pdf), ve kterém budou
upraveny indexy vybraných kluzáků, a to následovně:
KKB 15 (15m) .................................................................................... 108
LS 8 (15m), Discus 2 (15m), ASW 28 (15m), LAK 19 (15m) ............. 110
LS 8 (18m), Discus 2 (18m), ASW 28 (18m), LAK 19 (18m) ............. 116
Decentralizované soutěže, jako CPS-Online a OLC budou prozatím probíhat na základě
platného indexového listu DAeC.

12. PK stanovuje tým pro tvorbu českého indexového listu
Tento tým má za úkol stanovit metodiku porovnání výkonnosti jednotlivých kluzáků a
následné stanovení jejich indexů. Použití CZ indexového listu se předpokládá pro soutěže
kombinované třídy a v CPS-Online. CZ indexový list by měl být odstupňován po jednom
procentním bodu a měl by odrážet skutečnou výkonnost kluzáků v podmínkách území CZ.
Členové týmu jsou: Lukáš Popelka, Jiří Štěpánek, Petr Krejčiřík, Tomáš Suchánek.
Předpoklad tvorby CZ indexového listu je v průběhu roku 2009, použití v praxi v roce 2010.

13. Organizační zajištění PMČR 2009
Protože se bude PMČR 2009 konat mimo území České republiky - na Slovensku v
Partizánskem, stanovuje Plachtařská komise zvláštní pravidla pro jeho pořádání, viz zápis
zde: http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.11.29.pdf.
Česká republika nominovala na PMČR 2009 celkem 80 soutěžících. Účast slovenských
soutěžících v otevřených třídách je omezena pouze kapacitním omezením pořádajícího
letiště.
PMČR 2009 bude pořádáno ve třídách:
• Klub (s použitím indexového listu IGC)
• Kombi 15m
• Kombi Open
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Současně s PMČR 2009 bude probíhat PMSR 2009 ve třídách:
• 15m (společně s Kombi 15m)
• 20m dvousedadlovek
V každé třídě bude vydávána jedna společná výsledková listina. Body do Žebříku pilotů
budou počítány z této společné výsledkové listiny.
Během soutěže bude prováděno pravidelné vážení soutěžních kluzáků.
Dne 29.11.08 se sešli v Prievidzi zástupci české a slovenské plachtařské komise k dojednání
detailů pořádání PMČR 2009 a PMSR 2009. Zápis ze společného jednání zástupců PK
AeČR a PK BO SNA a stanovené podmínky pro pořádání společné soutěže jsou k dispozici
zde: http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2008.11.29.pdf.

14. Různé
14.1. PK společně s trenérem RD uspořádá v termínu od 5. do 7.12.2008 v prostorách hotelu
Sůva, Benecko, Krkonoše, kondiční setkání české plachtařské reprezentace 2008 s cíli:
medializace letošních úspěchů a poděkování všem zainteresovaným, kteří se na
reprezentaci roku 2008 podíleli.
14.2. Pracovní skupina ve složení Tomáš Rendla a Jiří Cihlář připraví návrh systému podpory
plachtařských soutěží. Součástí podpory by měl být profesionální tým, který bude
organizátorům soutěží pomáhat v organizaci a zajištění soutěže. Součástí návrhu budou
složení a podmínky práce týmu. Náklady týmu bude hradit Plachtařská komise.
14.3. PK se zabývala návrhem úprav Soutěžního řádu, zejména ve spojitosti s rozšířením
nominace na PMČR 2009 na 80 soutěžících, s používáním handicapového listu IGC
v Klubové třídě a s otevřením více Kombi tříd. SŘ bude upraven tak, aby podle něj mohlo
proběhnout PMČR 2009. Nominace na ostatní soutěže AeČR 2009 proběhne podle aktuálně
platného SŘ, viz: http://www.lkka.cz/sport/docs/SR.2004.ZM2.2007.01.01.pdf. Předpoklad
vydání SŘ ze změnou č. 3 je na jaře 2009.
14.4. PK schvaluje odprodej kluzáků v majetku LSC Discus CS OK-4300 a Ventus C OK-2530 za
účelem nákupu modernější techniky.
14.5. Lukáš Popelka prezentoval svoji činnost v rámci OSTIV a dále práci na prodloužení
životnosti kluzáků VSO10. Prodloužení životnosti je právě ve fázi sběru podkladů z 500 hod.
prohlídek ze servisních organizací.
14.6. PK opětovně žádá Výbor a letový úsek AeČR o pomoc a součinnost při zajišťování vlečných
letadel na plachtařských soutěžích AeČR v roce 2009.
Dne 18.11.2008 zapsal Petr Koutný
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