Zpráva za zasedání IGC
Lausanne, Švýcarsko
27. – 28. 2. 2015

Zasedání se konalo opět ve Švýcarsku, které však díky změně kurzu franku je velmi drahé i
pro západní země. Také tradiční místo konání v Olympijském muzeu bylo změněno vzhledem
k vysoké nájmu. Zasedání bylo přesunuto do hotelu Mövenpick.
Den předem jsem se zúčastnil zasedání stewardů a členů jury. Zde nebyly prezentovány
žádné nové poznatky. Problém byl i v tom, že nebyly prezentovány zprávy členů jury a
stewardů ze závodů v roce 2014, které vždy byly velkým poučením o chybách během jejich
průběhu a dalších navrhovaných krocích.
Zasedání se přímo účastnilo 29 delegátů, 4 země byly zastoupeny. Účast tak je stále
standardní několik let.
Po klasickém úvodu vystoupila generální tajemnice FAI Susan Schödel, která zhodnotila
činnost FAI, kde došlo ke generační výměně a kancelář je obsazena mladými lidmi. Navrhla
společné zasedání sportovních komisí v rámci generální konference z důvodu lepšího
poznání práce ostatních komisí – zajímavý návrh, ale vzhledem k místům konání, kde se koná
generální konference, by šlo o ne laciný výjezd. Ročně zpracuje FAI 250 přihlášek rekordů.
Vyzdvihla pořádání GP jako prostředek zviditelnění plachtařského sportu.
Zasedání vyslechlo i zprávu OSTIV, kterou přednesl Loek Boermans, který byl v čele OSTIV
mnoho let. Na konci své zprávy oznámil ukončení své funkce předsedy OSTIV a jako nový
předseda byl zvolen Rolf Radespiel.
Zprávu sportovní komise přednesl Ross McIntyre. Tato komise prezentovala řadu změn ve SŘ
3 Kluzáky, – viz. rozhodnutí zasedání níže – které nás čekají od podzimu příští rok. Jedná se o
velmi závažné změny a přepracování celého SŘ. Komise byla rozšířena o dva nové členy –
Scigala (POL) a Howard Mills (GER).
Došlo i ke změně ve vedení komise pro navigaci, kde po mnoha letech odstoupil Bernald
Smith a jako nový předseda byl zvolen Rick Sheppe.
IGC Ranking list dostává nový „kabát“ a měla by se zjednodušit řada věcí včetně přihlašování
soutěží a výsledků z nich a to cestou SeeYou Competition. Zde jen upozorňuji, že při našich
soutěžích používáme diakritiku, kterou kódování Ranking Listu není schopno zvládnout,
proto je nutno před přihlášením tuto diakritiku odstranit a to brání přímé zasílání výsledků
RL administrátorovi. Důležité je také přiřazovat soutěžícím správná čísla, která jsou
soutěžícím přiřazena – nyní lze automaticky přihlásit nové soutěžící přes rozhraní RL. RL slaví
letos 10 let.

Komise pro schvalování FR jasně doporučila používání WGS 84 elipsoidu pro rekordy a
soutěže.
Velká diskuze se rozběhla o organizaci soutěží. Sílí názor, že soutěží je příliš mnoho. To klade
nároky na finance pro zajištění představitelů FAI na soutěžích a stále hůře se hledají lidé
ochotní jezdit po soutěžích, kde stráví více než 2 týdny. Komise pro řízení soutěží má
předložit návrh na snížení počtu soutěží. Finální zpráva by měla být připravena pro zasedání
v roce 2016.
V této souvislosti byla také zmíněna úprava FLARMu tak, aby piloti mu věnovali méně času a
to technickým opatřením nazývaným Stealth mode – bude testováno na soutěžích 2015.
Byla zmiňována řada problémů, které se objevily ve zprávách stewardů. Problémy vznikají
hlavně tam, kde je těsně před začátkem soutěže vyměněn ředitel soutěže. U ředitelů soutěží
se projevuje malá znalost problematiky řízení soutěží.
Formuje se skupina IGC zpravodajů a hledají se dobrovolníci, kteří by byli ochotni
spolupracovat v rámci propagace soutěží.
V rámci prezentace příprav na již schválené soutěže se diskutovalo zvýšení ceny za vlek na
ME v Maďarsku a Itálii, které byly zvýšeny o 5 euro za vlek. Během zasedání pak oba delegáti
oznámili, že ceny zůstávají dle návrhu.
V této souvislosti se ale začalo diskutovat o tom, zda takové změny jsou možné bez schválení
výboru IGC. Bylo odhlasováno, že nelze zvyšovat ceny uvedené v návrhu. Zvýšení je možné až
po schválení výborem. To se týká i hlavních představitelů soutěže – ředitel apod. Výbor má
právo v případě velkých neshod zrušit soutěž a předat ji jinému pořadateli.
Byla diskutována účast soutěže kluzáků na světových leteckých hrách, které se uskuteční
v Dubai. K dispozici pro plachtění je krychle o straně 5 km, v době konání WAG není díky
klimatu žádná termika…. Soutěž je určena pro motorizované dvousedadlové kluzáky a má se
létat na jakési lomené trase po nastoupání na motor a cílem je dosažení co největší rychlosti
na trati. Všichni si libovali, jak se v této písečné krajině podaří představit plachtařský sport a
že toto je ta nejlepší cesta ukázat, co je plachtění… Obrázek ať si udělá každý sám…
SGP - momentálně tři hlavní členové organizačního štábu – Spreckley, Georgas, Stuck. Daří
se prosazovat kvalifikaci i do jiných než tradičních zemí – letos ČR a příští rok Rusko. Finále 6.
série bude ve Varese (ITA) v září 2015 a 7. série v Potchefstroomu (JAR) v listopadu 2016
v 18m třídě.
Česká republika byla vybrána jako organizátor 35. mistrovství světa stejně jako Polsko
(Michalkow). Protože se B. Spreckleymu nezdála velikost letiště, byly provedeny dva kroky –
první je výměna 20m třídy za 15m třídu a dále se bude prověřovat schopnost letiště
v Příbrami pojmout více než 100 kluzáků, na které chce redukovat účast Brian.
Volby: Prezident – Eric Mozer (USA), VicePrezidenti – Cubley (AUS), Geissler (DEU), Georgas
(GRC), Vigorito (ITA), Vidal (CHL). Neúspěšná soutěž v Polsku v roce 2015 stále bohužel místo
polského delegáta Artura Rutkowského, kterého měli naše východní země jako „vyslance“ ve
výboru..

Petr Eriksen se rozhodl po mnoha letech rezignovat na funkci sekretáře komise, ve které
pracoval 11 let – bohužel se nenašel během zasedání náhradník. Rýsuje se určitá možnost,
kde zasedání schválilo výboru možnost, aby nového sekretáře jmenoval. Petr byl jednohlasně
zvolen jako čestný sekretář IGC.
Rozhodnutí provedená na zasedání IGC – detaily diskuze o každém návrhu najdete v zápise
ze zasedání.
Návrh
Volba členů sportovní komise
Volba členů GFAC
Změny v návrhu soutěží

Uzavření příletové pásky nebo
kruhu na soutěžích (Francie)

Uzavření odletové pásky
(Francie)
Minimální koeficient v klubové
třídě (SRN)
Povolení koeficientů v 20m
třídě pro piloty s handicapem
na světových plachtařských
soutěžích (Polsko)
Ustanovení změny koeficientu
pro lehčí piloty (Annex A
komise)
Více vzletů na disciplínu (Annex
A komise)
Více než jeden FR (Annex A
komise)
Barografy (Sportovní komise)
Zrušení pozorovací oblasti
sektor na odletové a příletové
pásce (Sportovní komise)
Zrušení pozorovací oblasti
cylindr na OBT (Sportovní

Obsah návrhu
Scigala (POL)
Mills (GER)
Trautenberg
Shirley
Pokud organizátor nedodrží podmínky uvedené
v návrhu bez schválení IGC, může být návrh na
pořádání soutěže zrušen.
Příletová páska nebo příletový kruh by měl být
za normálních podmínek uzavřen se západem
slunce, nebo pokud všichni soutěžící přistáli.
Soutěžící, kteří budou na trati v době uzavření
pásky nebo kruhu musí být bráni jako ti, kteří
přistáli v terénu a to v čase posledního platného
fixu, který předchází času západu slunce.
Odletová páska může být normálně uzavřena se
západem slunce, nebo pokud všichni soutěžící
přistáli.

Rozhodnutí
Zvoleni
Opětně
zvoleni
Schváleno

Schváleno

Neschváleno

Minimální koeficient v klubové třídě je 0,98

Schváleno
(platí pouze
pro soutěže
IGC)

Ustanovení koeficientů na světových soutěžích
v 20 m třídě pro handicapované piloty s kluzáky
upravenými pouze pro ruční řízeni.

Neschváleno

Redukovat koeficient v klubové třídě o 0,004 na
každých 10 kg, kdy je hmotnost kluzáku menší o
10 kg než referenční váha
Pokud pilot uskuteční v soutěži více než jeden
soutěžní let, pak má právo, aby byl bodován ten
let, který dává největší bodový zisk.
Během soutěžního letu může pilot nést na
palubě více než jeden FR – mizí rozlišení na
hlavní a záložní FR)
Vynětí používání mechanických nebo jiných
samostatných barografů ze Sportovního řádu

Schváleno

Schváleno

Schváleno
Schváleno

Zrušení sektoru na příletu a odletu (jediný
povolený tvar na odletu a příletu je PÁSKA)

Schváleno

Zrušení cylindru na OBT

Neschváleno

komise)
Přejmenování typu tratě přes 3
otočné body
Zrušení podmínky vzdálenosti
10 km traťových bodů
Stříbrná vzdálenost
Zvýhodnění PR
Rekordy 13,5m třídy
Minimální vzdálenost pro
platnost disciplíny 13,5 m třídu
Soutěžní čísla
MTOW 20 m třídy
Změna deklarace

Limity pro GPS výšku

Odložení nebo zrušení
disciplíny

Způsob odletu na disciplínu

Přejmenování na „Trať volená pilotem“

Neschváleno

Zrušit tuto podmínku v SŘ

Schváleno

Vzdálenosti je nutno dosáhnout tak, že 1. OB
leží nejméně 50 km od bodu vypnutí nebo
zastavení jednotky pohonu
Možnost použít PR pro diamantové podmínky
Náhrada za světovou třídu
Změnit vzdálenost 100 km na 60 km.
Změna textu tak, aby odpovídal moderní době
(ponechat pouze znaky na ocase a zrušit na
křídle) – nutno zjistit národní aspekty
Zvýšit hmotnostní limit + revize koeficientů
Jakýkoliv deklarovaný bod, který byl za letu
dosažen, může být po letu odstraněn a tato
upravená deklarace je platná.
Tam, kde PR nezaznamenává tlakovou výšku,
může být vzata GPS výška za podmínek navýšení
limitu dle SŘ o 100 m nebo 10%, podle toho, co
je vyšší.
Určení zástupci IGC/FAI a/nebo ředitel soutěže
musí mít právo zrušit soutěžní dny bez ohledu
na to, v jakém stavu se nachází průběh daného
dne, kdy byl vyhlášen soutěžní úkol.
Možnost použít start typu regata – používáno na
GP, kde vítěz bude ten, který proletěl první
cílem. Bude prezentováno na zasedání 2016.

Jiří Cihlář, IGC delegát za Českou republiku

Schváleno
Neschváleno
Schváleno
Neschváleno
Schváleno jako
návrh 1. roku
Schváleno
Neschváleno

Neschváleno

Neschváleno

Schváleno

