Aktualizace pravidel pro soutěže v roce 2014
1.
Závazná nařízení pro organizátory soutěží 2013. Níže uvedená pravidla odstavce 2. jsou závazná pro pořádání a organizátory soutěží
PMČR, PMČR_J a PMRg v roce 2014. Tato pravidla jsou doporučena také pro organizátory ostatních místních a pohárových soutěží.
1.1.
Nominace na soutěže a platnost Soutěžních řádů Nominace na soutěže v roce 2014 byly provedeny na základě aktuálně platného
Soutěžního řádu pro bezmotorové létání, se zapracovanou změnou č. 5, s účinností od 1.1.2013, viz. www.lkka.cz/sport/docs/SR.ZM6.
2014.01.01.pdf, dále jen SŘ (ZM6).
Všechny soutěže v roce 2014 proběhnou na základě platného SŘ (ZM6).
1.2.
Počet soutěžících ve třídě
Plachtařská komise AeČR neomezuje maximální počet soutěžících v otevřených třídách. Pořadatel může omezit maximální počet
soutěžících v celé soutěži z důvodu kapacitního omezení letiště.
1.3.
MTOW
Kluzáky mohou létat na MTOW dle letové příručky kluzáku, viz např. ASG29 s rozpětím 15m s MTOW 550kg. Indexy kluzáků jsou v
CZIL postaveny právě na MTOW dle letové příručky. Kluzáky klubové třídy létají po celou dobu soutěže na stejné hmotnosti, se kterou
vstoupily do soutěže, která nepřekračuje maximální hmotnost kluzáku bez vodní přítěže.
1.4.
Třídy soutěží
1.4.1.
Třídy PMČR 2014
Za splnění podmínek SŘ (ZM6), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.1., se PMČR 2014 uskuteční ve třídách Klub,Kombi 15m, Kombi Open a Duo
Kombi.
V případě nedostatečného počtu soutěžících v samostatných třídách Kombi 15m a Kombi Open bude pro tyto kluzáky otevřena
společná třída Kombi. Minimální index dle CZIL třídy Duo Kombi pro PMČR 2013 je 95,0, maximální je neomezen. Kluzáky s nižším
indexem než 95,0 se mohou soutěže zúčastnit s indexem 95,0.
V případě nedostatečného počtu soutěžících v třídě Duo Kombi na PMČR se tyto kluzáky mohou zúčastnit v příslušné třídě (Klub nebo
Kombi Open).
1.4.2.
PMRg 2014
Za splnění podmínek SŘ (ZM5), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.2. se PMRg 2014 uskuteční ve třídách Klub a Kombi.
1.4.3.
PMČR_J 2014
Za splnění podmínek SŘ (ZM5), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.2. se PMČR_J 2014 uskuteční ve třídách Klub a Kombi 15m.
V případě nedostatečného počtu soutěžících vsamostatných třídách Kombi 15m, uskuteční se soutěž pouze v třídě klub.
1.5.
Indexový list a referenční indexy
Výkony kluzáků ve všech otevřených třídách budou porovnávány na základě aktuální verze platného handicapového listu CZIL
2014 platnou pro soutěže, který je ke stažení na webu PK AeČR (http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm). Pro všechny soutěže a
otevřené třídy bude platit poslední verze CZIL vydaná nejpozději v den začátku dané soutěže, publikovaná na těchto stránkách.
1.5.1.
Třída Klub
Rozpětí povolených indexů dle CZIL je 94,0 až 108,1.
Kluzáky s nižším indexem než 94,0 se mohou soutěží Klub třídy zúčastnit s indexem 94,0.
Referenční index (index kluzáku, na který budou stavěny soutěžní tratě) je 100,0.
Dále viz SŘ (ZM6), odstavec 5.2.1.
1.5.2.
Třídy Kombi (Kombi, Kombi 15m, Kombi Open)
Rozpětí indexů všech Kombi tříd není omezeno.
Referenční index pro jedinou otevřenou třídu Kombi, včetně kluzáků třídy Klub, viz SŘ (ZM6) odstavec 5.2.2.3., je 100.
Referenční index pro samostatnou třídu Kombi, bez kluzáků třídy Klub, viz SŘ (ZM6) odstavec 5.2.2.4., je 110.
Referenční index pro třídu Kombi 15m, viz SŘ (ZM6) odstavec 5.2.2.7., je 110.
Referenční index pro třídu Kombi Open, viz SŘ (ZM6) odstavec 5.2.2.7., je 120.
Třída Kombi 15m je omezena maximálním rozpětím kluzáků 15m.
Dále viz SŘ (ZM6), odstavec 5.2.2.
1.6.
Létání na dvoumístných kluzácích
1.6.1.
Na PMČR_J je možné létat na dvoumístném kluzáků pouze v sólo obsazení. Pro takový kluzák bude použit index pro obsazení jedním
pilotem.
1.6.2.
Na PMČR a PMRg je možné létat ve dvojím obsazení pouze za dodržení pravidla, kdy velitelem kluzáku musí být pilot s lepším
umístěním v Žebříku předchozího roku. Pokud ani jeden z posádky není uveden v Žebříku předchozího roku, pak složení posádky musí
schválit předem Plachtařská komise AeČR.
1.7.
AeČR soutěže (PMRg, PMČRj, PMČR) budou přihlášeny do IGC Rankingu, počkáme na finální rozhodnutí o
třídách dle přihlášek.

