Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání
AeČR konaného v Moravské Třebové dne 18. 9. 2016
Přítomní: Pepe Bárta, Jirka Cihlář, Petr Krejčiřík, Petr Koutný, Radek Zima
Přizvání: Vláďa Machula, Pavel Řeřicha, Tomáš Rendla, Matěj Rendla, Jarda Vach

1) Jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání AeČR (dále PK) zahájil v 9:00 Jirka
Cihlář.
2) Jirka Cihlář a Vláďa Machula seznámili přítomné s činností Výboru AeČR a průběhem dvou
setkání Výboru od posledního zasedání PK. Z nejdůležitějších témat týkajících se činností PK:
stav účetnictví, schválení rozpočtu PK a rozdělení prostředků z prodeje nemovitostí AeČR.
3) PK projednala využití a technický stav Duo-Discuse OK-2345 „DD“. Na základě závěrů z
kontroly FÚ bude do budoucna patrně problematické půjčovat letadlo fyzickým osobám. PK
bude situaci řešit a ve spolupráci s Vláďou Machulou připraví úpravu pravidel pro půjčování
„DD“ členským organizacím a jejím členům. Na konci roku proběhne opět pravidelná údržba
a vyřešení aktuálních závad a nedostatků na letadle, zařídí Karel Mareš.
4) PK hodnotila průběh soutěží AeČR v roce 2016 a společně s Pavlem Řeřichou diskutovala
náměty na vylepšení organizace v dalších letech. Vzhledem k brzkému konání letošního
podzimního jednání PK nebyli k dispozici výsledky tradiční ankety, zorganizováním průzkumu
spokojenosti byl pověřen Radek Zima.
5) Projednali jsme aktivity týkající se propagace plachtění, reportáže Míry Orose a jejich
podporu ze strany PK a AeČR. Web AeČR je připraven na publikaci reportáží ze soutěží, stačí
jen ze strany organizátorů posílat fotografie a texty Vláďovi Machulovi, ten zařídí zveřejnění.
Prosíme všechny organizátory plachtařských soutěží v příštím roce, aby této možnosti využili
a pomohli s aktuálním obsahem na našich webových stránkách, PK ještě upozorní na tuto
možnost jednotlivé organizátory před začátkem sezóny. Na úrovni AeČR probíhají jednání o
lepšímu vystupování vůči médiím, zejména s celoplošnými televizemi a novinami, nicméně
regionální kontakty nadále zůstávají na bedrech místních organizátorů.
6) Rozdělení soutěží v roce 2017: Do konkurzu se přihlásili aerokluby Tábor, Křižanov a Jihlava,
PK se seznámila s nabídkami a hlasováním rozhodla o organizátorech na další sezónu:
•
•
•

PMČR: Příbram (LKPM) , 25.6.-7.7.17 (zároveň předzávod WGC 2018)
PMRg: Křižanov (LKKA), 6.8.-18.8.17
PMČRj: Jihlava (LKJI), 9.7.-21.7.17

7) PK se seznámila s plánem mezinárodních soutěží v roce 2017, prosíme všechny pořadatele
soutěží, kteří nejsou zveřejněni v časovém plánu akcí 2017 (dostupný na adrese
http://lkka.cz/sport/docs/CasovyPlanAkciPK.xls) o zaslání názvu soutěže, místa a termínu
konání na email pkoutny@gmail.com.
8) Organizace PreWGC v Příbrami 2017 a WGC 2018. Tomáš Rendla informoval komisi o
průběhu příprav PreWGC a WGC 2018 v Příbrami a představil varianty financování. PK
diskutovala stanovení cen na PreWGC/PMČR (zejména výši startovného a vleků
v jednotlivých třídách). PK požaduje zajištění písemné dohody jednotlivých provozovatelů
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

v Příbrami a jejich souhlasu s oběma akcemi, které omezí provoz na letišti. PK diskutovala
možnosti právního zastřešení organizátora soutěže a výhody vs. nevýhody různých variant
(AeČR, s.r.o. vlastněné AeČR, plachtařský spolek, plachtařská asociace …). Jako nejlepší
varianta byla zvolena s.r.o. vlastněná AeČR, zajistí Vláďa Machula a Jirka Cihlář. Na
PMČR/PreWGC budou otevřeny třídy 18m, Club, 15m a Open.
PK projednala stav žebříku 2016, aktuální verze k dispozici na
http://lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2016.xls. Finální verze žebříku bude až po 34. WGC
v klapkových třídách v australské Benalle.
Nominace na PMČR 2017 je předběžně připravena, může se díky potenciálním změnám v RV
2017 drobně změnit po dokončení finálního žebříku. PK apeluje na plachtaře zvažující
mimořádnou nominaci o její zaslání na PK do 31. 3. 2017.
PK bere na vědomí složení reprezentačního výběru pro rok 2017, finální podoba bude známá
po WGC v Benalle. Petr Krejčiřík seznámil PK s předběžným obsazením tříd na mezinárodních
závodech v roce 2017 a obsazením funkce týmových kapitánů na jednotlivých soutěžích.
PK společně s Pavlem Řeřichou projednala přípravu lokálních postupů a prvních bulletinů pro
mezinárodních závody v roce 2017 na území ČR: EGC Moravská Třebová a WWGC
Zbraslavice.
V uplynulém roce proběhla dvě soustřední PPJ, PK projednala zpětné reakce, které jsou
vesměs pozitivní. Uvědomujeme se chybějící mezičlánek mezi soustředěními PPJ a
reprezentačním výběrem, Petr Krejčiřík zváží účast některých účastníků PPJ na soustředěních
juniorské reprezentace.
PK projednala návrh Tomáše Rendly na změnu nominačních pravidel na PMČR i z vybraných a
předem schválených pohárových soutěží mimo PMRG. PK v současné době nevidí důvod
měnit stávající pravidla, situaci vzhledem ke klesajícímu zájmu o PMRG budeme nadále
sledovat a v případě potřeby se k tomuto návrhu vrátíme.
Plachtařská Komise kladně hodnotí stávající rozvoj OGN a pozemních přijímacích stanic. PK
situaci sleduje a bude se zabývat pomocí s rozšířením pokrytí sítě na území ČR a finanční
podporou investic do pozemních stanic a jejich provozu. Plán zpracuje Jirka Cihlář a osloví
správce stávajících bodů a potenciálních nových bodů. OGN bude použito i jako tracking na
mezinárodních soutěžích 2017.
Vláďa Machula informoval o stavu stávajícího webu AeČR. Tomáš Rendla navrhl strukturu
samostatné plachtařské sekce, o kterou bude web rozšířen.
PK se jako obvykle věnovala podobě výpočtu Žebříku pilotů zakotveném ve stávající verzi
soutěžního řádu. Komise projednala několik došlých návrhů ke způsobu výpočtu:
a. Komise nesouhlasí s vyloučením ME a MS výsledků z žebříku.
b. Tomáš Suchánek navrhl další metodiku pro výpočet plovoucího koeficientu soutěží.
Komise pověřuje Radka Zimu k dokončení této myšlenky a její prezentaci na
stávajícím žebříku.
c. PK souhlasí s vyššími body z národních mistrovství plachtařsky vyspělých zemí (nad
ČR v IGC rankingu – Francie, Polsko, Německo, Velká Británie), při použití plovoucího
koeficientu dle bodu b) bude systémově vyřešeno.
d. Komise diskutovala několik variant bodových prémií pro přední místa („place points“)
představených Tomášem Suchánkem. Komise pověřuje Radka Zimu k dokončení této
myšlenky a její prezentaci na stávajícím žebříku.
e. Komise zamítla další znevýhodnění starších výsledků (dva a tři roky) nad rámec
stávající degradace v podobě maximálního počtu započítaných soutěží (2 soutěže 2
roky staré a jedna soutěž tři roky stará).
f. Plachtařské komise se kvůli výpočtu žebříku sejde ještě jednou.
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18) Petr Krejčiřík představil plán údržby reprezentačních letadel a vizi struktury reprezentační
flotily do budoucna, PK bere na vědomí.
19) Vláďa Machula informoval o práci sportovní komise, PK bere na vědomí.
20) PK bude nadále podporovat přihlašování českých pohárových soutěží do IGC rankingu tak
jako v uplynulé sezóně. Zájemci o přihlášení soutěže do IGC rankingu, prosím, kontaktujte
kohokoliv z PK.
21) Plachtařská komise děkuji Pavlovi Řeřichovi a Aeroklubu Moravská Třebová za poskytnutí
azylu k jednání komise.

Zapsal Radek Zima
18. 9. 2016

Ověřil Jirka Cihlář
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