
Plachtařské mistrovství juniorů a akademikú 2014 
 

 
Termín soutěže: 
13.-25.7.2014 
 
Počet soutěžících: 
33 juniorů + akademiků. Z toho 31 juniorů a 23 akademiků. 
 
Třídy soutěže: 
Klubová. 
 
Průběh soutěže: 
Velkou roli hrála zkušenost závodníků, která byla od reprezentantů až po úplné začátečníky. Některá 
rozhodnutí byla složitější. Uletěno 9 disciplín. Tři soutěžní úlohy a šest rychlostních. 
 
Počasí: 
Někdy se dalo těžko odhadnout. V době startu a odletu se udělala přeháňka v blízkosti letiště. Záleželo 
na zkušenosti závodníků včas se rozhodnout s odletem, nebo s opakovaným startem. Celkově však 
termicky nadstandartní, pouze jednou dost větrné. 
 
Vlečné letouny: 
Podle nás dostatečný počet, většinou UL typy. 2 x Samba XXL, Vampire, Z 226 MS, Z 42, Skyline. 
S aerovleky nebyl žádný problém. Nejslabší byla Z 42. Pro většinu závodníků to možná bylo nové, ale 
nebyl nám tlumočen žádný problém. Jsme zvědaví na jejich hodnocení v dotazníku. 
 
Vlekaři: 
Asi největší problém. Bohužel i přes opakované upozornění docházelo k drobným chybám s místem a 
výškou vypnutí. Připomínky závodníků byly řešeny okamžitě. Vlekaři měli zkušenosti ze závodů, ale 
bohužel i svoji hlavu. Na průběh závodu to nemělo vliv. 
 
Přejímka kluzáků: 
Na základě školení při PPJ ohledně dokumentace kluzáků, proběhla důkladná přejímka dokladů při 
registraci s neuspokojivým výsledkem. Ačkoliv juniorům AEČR dotuje závody, spousta pilotů si nejen 
nenalepí jeho známku do průkazky, ale ani si ji sebou nevezmou. I s doklady od kluzáků ne vše bylo v 
naprostém pořádku. Vše průběžně vyřešeno. 
 
GNSS FR: 
Vše homologované logry. Bohužel hodně juniorů létá bez záložního logeru. Řešen případ výpadku 
tlakového čidla u Erixxe. Několikrát použito IGC z náhradního logeru. 
 
Vyhodnocovací software: 
Bylo použito SeeYou v nejnovější verzi – vše bez problémů. 
 
Vzdušný prostor: 
Poloha letiště LKVP je daná tak, že jsme nijak s vojáky nepotřebovali koordinovat. Hojně jsme využili 
vzdušný prostor Polska. Narušeno TMA Pardubice ve dvou případech. 
 
Příletová a odletová procedura: 
Použita odletová páska o délce 10km a kruh o poloměru 3km s minimální výškou na kruhu 600 m 
QNH z důvodu nepříznivého terénu v okolí LKVP. Někteří závodníci s tím měli ze začátku problém, 
ale v rámci PPJ si na to zvykli. Penalizace byla použita pouze třikrát a to oprávněně. 
 
 



Porušení sportovních řádů: 
Malá revolta při jednom soutěžním vzletu a to odložení v průběhu vzletu, řešeno ihned po telefonu 
s Jirkou Cihlkářem a zvolen postup dle sportovního řádu. Neopodstatněný, zbytečný. 
Grid volný, kde většinou třetina startovního pole odložila. Pro organizátora pouze ulehčení pro rychlý 
vzlet řádného startovního pole a brzké vyhlášení odletové pásky. 
Průlety zakázány a toto nařízení dodrženo. Závodníky nutno pochválit, že nebyl hlášen problém ze 
vzduchu. Při hromadném dokluzu se bez problému porovnali na plochu. 
 
Nesportovní chování: 
Nebylo zaznamenáno. Davová psychóza je věc. V jednom případě počítání upadnuvších na letišti a 
v poli z důvodu výše uvedené přeháňky, kdy opakovaným startem se poté disciplína dala uletět. 
Závodníci peníze za druhý start utratili, taktici to prokaučovali. Jejich rozhodnutí. Možnost měli. 
Důvod – nebodování disciplíny. 
 
Poškození kluzáků/havárie: 
Jedno poškození při přistání do pole. Vina pilota. 
 
Čerpání příspěvku na juniory: 
AK Hronov si na AEČR zajistil osobně. Nebylo nutno dávat zálohu závodníky. 
 
Náměty do budoucna - pochvaly a připomínky: 
I nadále dělat PPJ před PMČRj.  
Pochvala za tracking Jirky Mlejnka a spolupráci s ním. 
Výborná on-line spolupráce s Jirkou Cihlářem při problémech.  
Díky za nabídku členů PK s pomocí.  
 
Pár slov závěrem: Ne vždy se zavděčíte a určitě ne juniorům. Ale musím říct, že pokud nastavíte 
pravidla, i když tvrdší, snaží se je respektovat. Nesmíte slevit. V jedné neplánované disciplíně někteří 
neletěli, věděli proč a patří jim za to uznání. Věřím, že se jim všem u nás líbilo. Zázemí - fungovalo 
několik hnízd, jako herna, bazén, modelářská maringotka a klubová gril terasa, které junioři využívali. 
Ke stravování připraveny dvě  místa. Možná chudší nabídka. Internet funkční, i když někdy prý slabší. 
Bohužel ne vždy, pokud vznikl problém, se informace ihned dostala k organizátorům. Z naší strany 
jsme neviděli žádný závažný problém,  který by ovlivnil průběh závodu, Juniorům patří dík za skvělé 
závody a jsme zvědaví na jejich hodnotící dotazník. 
 
Vypracoval Antonín Teichmann, rozhodčí PMČRj 2014. 


