
Krátký souhrn z jednáni IGC v Laussane 5.-6.3. 2010 
 

 
Krátké seznámení se zásadními věcmi z Lausanne. Ostatní méně podstatné věci v celkové zprávě ze 
zasedáni 
 
 

1. Zasedání mělo tradiční průběh, letošní zprávy předsedů komisí byly velmi krátké a stručné. 
 
2. Problémem se stávají finance a to celosvětově. Největší část příjmu IGC tvoří poplatky 

z Ranking listu, proto snaha o jeho začlenění do selekce soutěžících na světových soutěžích. 
Proto i změna v poplatcích, které jsou snížené pro malé soutěže, ale pro velké soutěže došlo 
k výraznému navýšení. Na tuto skutečnost jsem vás již upozornil vzhledem k tomu, že naše 
dvě hlavní soutěže – republika a regiony mají hodně závodníků. Systém je nyní založen na 
platbě za každého soutěžícího, ale menší soutěže jsou limitovány nejnižší cenou za přihlášení. 
Detaily na http://www.fai.org/gliding/rankings/AboutSanctionedContests.php 

 
3. Byly prezentovány WAG jako úspěch. Nevím, jak to skončilo finančně, ale na snímcích bylo 

vidět výrazně málo návštěvníků. Brian Spreckley mluvil, že úspěch zaznamenávají tzv. 
Integrated Air Sports, což jsem dlouho nevěděl, co to je. Nakonec jsem to zjistil, že tím jsou 
míněni sporty, kde se něco děje na jednom místě – vzlet balonů, přistání paragánů na 
kapesníku, kdy táhne nohu vodou a nakonec dopadne na velké rychlosti na kupu písku, nebo 
někdo lítá s modelem v tělocvičně. O smyslu WAG hovoří i to, že dosud není organizátor her 
v roce 2011 a nikdo se nehlásí ani na rok 2013….¨ 

 
4. To, že je málo peněz, je vidět i na tom, že Olympijské muzeum začalo účtovat nájemné za 

pronájem schůzovních místností. Proto se nejen IGC snaží o řešení této situace – přesun 
jednání mimo drahé Lausanne (ale nepovedlo se letos odhlasovat USA – lidé se báli velkých 
nákladů na cestovné), využívání zázemí hotelu AuLac, který při plném obsazení poskytuje 
schůzovní zázemí pro komise zdarma apod. 

 
5. Bylo rozhodnuto, že při eliminaci soutěžících se bude postupovat podle pořadí země v IGC 

Rankingu a ke dni konečných přihlášek budou piloti redukováni podle pořadí země v Ranking 
listu k tomuto datu. Postup bude takový, že každá země postupně bude ztrácet jednoho pilota a 
začíná se ve třídě s nejvyšším překročením pilotů. Bližší text zde 
http://www.fai.org/gliding/system/files/IGC_Plenum_2010_Decisions.pdf  Odhlasovala se 
platnost již v roce 2010. Problém je, že současná stránka Rankingu neumožňuje filtraci  
k nějakému datu. Prý se to bude řešit… Pro Petra Krejču to možná znamená se podívat na data 
uzávěrek přihlášek a kontrolovat pořadí k datu uzávěrek. Snad se to dořeší… 

 
6. Byla schválena nová soutěž, která jistě má nahradit Barron Hilton Cup, ale kupodivu na přímý 

dotaz odpovědělo předsednictvo, že ne.. Přesto jsme poslal Jirkovi Mlejnkovi upozornění, že 
může prorazit s GCupem :-), protože se hledá vhodná platforma. Ale OLC bude zajisté 
favoritem, protože je pod záštitou IGC. 

 
7. Opětně bezpečnost, schválen postup proškolování pilotů. V podstatě podobný postup jaký je 

volen všude ve smyslu Přemýšlej – doletíš. 
 

8. Kontinentální rekordy byly schváleny, ale předsednictvo dostalo mandát dopracovat konečný 
návrh znění do řádu ve spolupráci s CASI, aby byl v souladu s všeobecným dílem. 

 
9. 13,5m třída – po zkušenostech u nás s možností létat UL kluzáky na nějaké soutěži, jsem se 

zdržel hlasování. Pokud sleduje IGC diskuzi, tak vidíte, že tam vládne v této věci pěkná mela. 



Zkušenosti IGC jsou zatím negativní. Na starosti to měl i Vlado, když byl viceprezident, ale 
myslím si, že tam nebude nějaký úspěch. Po roce 2015 by tato třída měla létat na MS. 

 
10. Annex A ☺ naše dítko bylo přijato jednohlasně – no prostě skvěle připravený dokument ☺. 

 
11. Annex D – pravidla Ranking list – jen malé připomínky. 

 
12. 20m třída – veliká diskuze, podle mě nesmyslné argumentace, že je hotový kalendář MS 

apod., že se zvyšuje počet tříd na MS, nakonec ale návrh přijat velkou většinou hlasů už na 
MS 2013. 

 
13. Povedlo se protlačit jedna výborná věc – poziční zapisovače GPS budou pod jurisdikcí 

národních aeroklubů. Tzn., že nemusí být schváleny, jen je musíme dát na vědomí GFAC. 
Tady čeká SK úkol, jak se s tím vypořádat. Podle mne bychom měli vytvořit krátký dokument, 
který shrne požadavky na povolené PR a postupy. Myslím tím využít částí pravidel CPS, ale 
vytvořit to jako dokument, kde by se doplňovaly povolená zařízení. Pro tok 2010 bych nechal 
homologáče a připravil to od roku 2011, ale nebráním se jinému postupu – úkol pro SK. Tady 
tlačila proti hlavně GAFC, ale v podstatě jsem řekl během zasedání v diskuzi, že NAC si ručí 
za čistotu důkazů až do stupně zlata a nikdo je de facto nekontroluje. Proto je jen jejich 
odpovědnost, jaké důkazy připustí, aby nebyly zpochybnitelné. 

 
14. A pak největší problém do budoucnosti. Australané navrhli pořádat jednou za deset let JWGC 

a WWGC mimo Evropu s tím, že v roce 2015 se to týká juniorů a 2019 žen. Rozproudila se 
čilá diskuze, kde hlavně postsocialistické státy a Seveřané poukazovali na velké náklady a 
Francouzi  ještě dodali, že je to mimo prázdninové měsice a navíc ve zkouškovém období. 
Přesto byl návrh přijat a to díky Polákům a Rumunům. Na můj dotaz Rumunům po skončení 
zasedání, kolik juniorů mají, my odpověděli, že jim počet juniorů roste… Doufám jen, že se 
tohle podaří změnit, ale bude to problém, protože by se to muselo revokovat příští rok, protože 
v roce 2011 se na podzim budou předkládat bidy na JWGC 2015. 

 
15. Hlasování o soutěžích. Tady byl problém v tom, že postsocialistické státy stály proti sobě. 

Domluvili jsme se na postupu, který by měl takové situaci zabránit. Kdybychom šli do žen, 
tak jsme jednoznačně vyhráli, protože mnozí mají v paměti nepříliš podařený šampionát a 
potom Francouzi jednoznačně stanovili podmínky, které mnohým nevyhovovaly, ale byl 
jediný kandidát, tak prošel. Hlasování v prvním kole nás vyřadilo, protože jsme skončili na 
výborném třetím místě, ale bohužel nepostoupili… Tím, že jsme se nedomluvili, postoupila 
Austrálie a Polsko. A pak samozřejmě zvítězilo Polsko. Musím říci, že jsme loboval ☺, 
mnohým se zdála MT malá. Ale uklidnil jsem je. Oceňovali stanovení cen a krajinu. Pro 
Polsko však rozhodlo mnohem větší zázemí  a samotná plocha letiště, navíc si mnozí pamatují 
Leszno z závodů z minulosti. Tady bych doporučoval se ucházet o WWGC 2015. 

 
16. A rozdělení ocenění 

 
Lilienthal  - Ross Macintyre 
Pirat Gehringer – Egidio Galli 
Pelagie Majewska – Beryl Hartley 
 

17. A poslední věc se týká koeficientů IGC. Jak víte, ujala se toho komise vedená Axelem 
Reichem a těsně před zasedáním zveřejnila toto: 
http://www.fai.org/gliding/handicapcommittee Bohužel se Axel nedostavil na zasedání a 
nikdo o něm neměl žádné zprávy. Chtěl jsem se osobně zeptat na řadu věcí, ale bohužel jsme 
podobně jako jiní nemohl… 

 
 
 



 
 

Tak tolik jen stručná zpráva ze zasedání. Vše ostatní v podrobné zprávě po vydání zápisu, popřípadě 
ve Zbra na prvním setkání komise. 
 
JC 

 


