Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání AeČR
konaného ve Vysokém Mýtě dne 25. 2. 2018
Přítomní: Pepa Bárta, Jirka Cihlář, Petr Krejčiřík, Petr Koutný, Radek Zima

1. Jirka Cihlář přednesl aktuální zprávy z Výboru AeČR. Zvláště o blížící se VH a zprávach KRK o
řešení problémů
2. Vzhledem k situaci s rozhodčími komise po dohodě se sportovní komisí a sekretariátem AeČR
rozhodla následovně. Od roku 2018 se bude konat 1-2x ročně centrálně organizované školení. Po
jeho absolvování a přezkoušení získá absolvent průkaz Official Observera AeČR. Jeho pravomoci
budou na úrovni rozhodčího I. třídy. V roce 2021, kdy proběhne pravidelné školení rozhodčích I.
třídy (budou jim vydány průkazy OO), bude zrušen v českém dodatku Sportovního řádu 3 –
Kluzáky rozhodčí II. třídy. Rozhodnutí vyplývá z toho, že rozhodčí II. třídy byli zřízeni zejména pro
vyhodnocení stříbrných výkonů, kterých v poslední době ubývá a vyhodnocení je možno bez
velké zátěže rozhodčími I. třídy. Současní rozhodčí II. třídy tak mají možnost získat oprávnění I.
třídy ještě před rokem 2021.
3. Petr Krejčiřík seznámil s konečnou nominací na rok 2018
Ostrow Wielkopolski – lehké třídy:
•
•
•

15m – Krejčiřík R., Bordovský O.
Std – Loužecký, Cink
Club – Tomaňa, Novák

Příbram – těžké třídy
•
•
•

Volná – Tichý, Krejčiřík P.
18m – Suchánek, Mraček
20m – Lešinger+Grula

4. Komise probrala situaci vrcholného plachtění. Jiří Cihlář konstatoval, že i s přihlédnutím
k medailovým pozicím v roce 2017 nelze být spokojen s umístěním našich reprezentantů na
jednotlivých mezinárodních soutěžích. Při sledování IGC RL je vidět ústup z předních pozic
seznamu. Zejména se to projevuje v kategorii juniorů.
S přihlédnutím k této situaci komise bude požadovat:
• Zodpovědný přístup reprezentantů a to ve smyslu přípravy, přítomnosti na soutěži a
pozemního zabezpečení v dostatečném rozsahu a přítomnosti během soutěž.
• Na druhé straně je nutno i ze strany vedení reprezentace zajistit podmínky, které
odpovídají současnému trendu v plachtění – zejména plná online monitorace soutěžících
v rámci sítě OGN a možnost podání rychlé zprávy letícím pilotům. Petr Krejčiřík
argumentoval, že takoví lidé se velmi těžko shánějí, protože musí jít o osoby, které se

vyznají v soutěžním plachtění. Navíc je zde časová zátěž, protože musí strávit 3 týdny
prakticky bez létání. Petr Krejčiřík představil některé osoby, se kterými bude jednat o
případné spolupráci. Komise zajistí finanční krytí případného vývoje pro zisk dat ze sítě,
OGN tak, aby byla dobře využitelná pro pozemní sled, a to včetně HW zajištění.
5. Dále byla projednána situace v juniorském reprezentačním kádru. Zde jsou největší rezervy ze
strany přístupu jednotlivých juniorů a to včetně přístupu k zajištění soutěže i vlastnímu
soutěžnímu létání. Tuto situaci je nutno rozebrat a jasně zdůraznit při soustřední juniorů, které
bude organizováno 5. 5. do 13. 5. v Hronově a letos se předpokládá i účast na předzávodu JWGC
2019 v Maďarsku. Kemp v Hronově bude organizován za pomoci Tondy Teichmanna. Komise
požádala Ivana Haraštu, aby byl nápomocen metodického vedení juniorské reprezentace během
roku 2018 ve spolupráci s Petrem Krejčiříkem. Ivan seznámí vybrané juniory se svým úmyslem a
vedením. Komise děkuje Ivanovi za pomoc, protože v juniorském kádru je nutné metodické
vedení během roku a to nejen ve smyslu pilotních a závodních zkušeností, ale i týmového ducha
a spolupráce. Tyto skutečnosti budou sledovány a budou mít i vliv na případné nominace.
6. I letos bude pokračovat projekt PPJ pod vedením Míly Fišera. Letos bude organizován kemp před
PMČR_J na letišti Raná a dále pro vybrané jedince kemp na Slovensku. Finanční krytí je zajištěno.
Komise upozorňuje aerokluby, že se množí stížnosti na letové návyky účastníků projektu. Tato
skutečnost byla v roce 2017 reportována i z PMČR_J, kde někteří účastníci měli problémy
s pilotáží za bočního větru apod. Vysílající aeroklub by měl dbát na to, aby do projektu a na
závody byli vybíráni junioři, kteří na takovou akci pilotážně mají. Nelze suplovat během soutěže
nebo projektu základní nebo pokračovací výcvik. V projektu PPJ přislíbil výpomoc Ondra
Bordovský, což bude jistě přínosné, protože Ondra patří špičkové soutěžní piloty. Komise děkuje
Ondrovi za vstřícný přístup a pomoc.
7. Petr Krejčiřík seznámil komisi s rozdělením repre techniky ve správě LSC na sezónu 2018.
8. Petr Krejčiřík seznámil PK s výsledky hospodaření Plachtařského spolku a se zúčtováním dotací
programu I (Státní reprezentace).
9. Jirka Cihlář přednesl výsledky hospodaření za 2017 a plán rozpočtu na 2018. Příjmy z dotací na
rok 2018 zatím nejsou jasné. Přesto příspěvky pro juniory pro rok 2018 jsou na rozdíl od
minulého roku zajištěny.
10. Komise projednala nominace na leteckého sportovce roku 2017 a stanovila pořadí: Pavel
Loužecký, Alena Netušilová, Miloslav Cink. Letecký sportovec bude vyhlášen v Mladé Boleslavi
29. 3. 2018.
11. PK schválila rozdělení finanční odměny loňským medailistům.
12. PK schválila CPS 2017 a následně provedla nominaci na PMRg a PMČR_J.

13. Komise schvaluje dle bodu 6.6.6.4 Sportovního řádu plachtění nominaci Ivana Harašty a Ondřeje
Dupala na letošní PMČR v Táboře.
14. Plachtařská komise apeluje na sportovní čest pilotů přihlašujících lety do CPSky. Zejména u
dvoumístných letadel. Letošní situaci, kdy je podle CPSky veden pilot-junior jako velitel kluzáku, i
když nevlastní pilotní průkaz, vnímají členové komise za hranou soutěže. Při přihlašování do CPS
by měl získat body vždy zkušenější pilot. Měla by být použita pravidla pro dvoumístné kluzáky na
závodech, kdy pilot bodující je pilot s lepším umístěním v CPS.
15. Příjmy za pronájem Dua za 2017 jsou mírně pod plánem, ale postačují na údržbu. Děkujeme
Davidovi Zapletalovi za organizaci kalendáře a Karlovi Marešovi za údržbu.
16. Všechny české soutěže (mimo Orlíkovských přeháněk) budou zařazeny do RL IGC. Registrace
bude provedena Jirkou Cihlářem. Během soutěže bude kontrolováno správné přiřazení ID
soutěžícího dle RL Jirkou Cihlářem. Proto je nutné, aby byl zadán v Soaringu Spotu jako
administrátor a mohl nahlédnout do soutěže. To je povinné pro všechny soutěže, které požádaly
o zařazení od RL. Cílem je zabránění duplicit pilotů v RL, kterého se dopustili dva organizátoři
soutěží v roce 2017, a oprava stále mnoho času a korespondence. Poplatek za registraci uhradí
PK.
17. Jiří Cihlář seznámil členy PK se stavem příprav WGC 2018 v Příbrami.
18. PK diskutovala rozvoj šablon pro soutěžní weby. Momentálně existuje původní, která je
uživatelsky lehce zvládnutelná a druhá ve Word Pressu, kde je interface uživatelsky horší. Jirka
Cihláře povede jednání s Jirkou Králíkem, aby v dalším období si organizátor mohl vybrat dle
vlastního užívání.
19. PK nadále pokračuje v podpoře lokální sítě OGN přijímačů. Příspěvky na provozování OGN budou
rozděleny na konci roku 2018. V roce 2018 nebude již finančně podporováno zřízení přijímače
OGN, ale budou se vyplácet pouze příspěvky na provoz. Výše příspěvku se bude odvíjet od výše
dotace a počtu žadatelů.
20. Hmotnost kluzáků na soutěžích. Komise se zabývala otázkou vlivu TOW na výkonnost kluzáků
v klubové třídě. Váhový rozptyl např. v Příbrami u Cirrusu byl (mimo jednoho extrémního
případu) 16kg, u ASW-19 39kg. Nepanuje jednotný názor na to, zda tato skutečnost stojí za to,
aby byl stanoven individuální koeficient pro každé letadlo podle aktuální váhy za cenu „větší
spravedlnosti“ s přesnějším koeficientem. PK požádá Jirku Štěpánka o stanovení několika
koeficientů pro vytipovaný větroň na různých váhách (aktuálně spočítaný „vodní“ koeficient
použít nelze, protože algoritmus pro výpočet počítá s možností odpuštění).
21. Jirka Cihlář prezentoval agendu následujícího zasedání IGC, tak aby Luděk Kluger za ČR dostal
instrukce k hlasování. Bude prezentován bíd na pořádání JWGC v roce 2021 v Táboře.
22. Různé:

•

•
•

PK nesouhlasí, aby v CPSce byla možnost volit konfiguraci bez vody. Při tomto rozhodnutí
komise postuovala tak, jak jsou organizovány podobné soutěže ve světě, kde se létá vždy na
MTOW
PK vyhovuje žádostem organizátorů TCup a PPV o přidělení koeficientu 0.9, pokud budou
splněna další kriteria publikovaná dříve
Petr Koutný zveřejní v dohledné době nové soubory s rozdělením vzdušeného prostoru,
které budou závazné pro soutěže v roce 2018.

23. PK děkuje společnosti TVARMETAL, s.r.o. za poskytnutí prostoru k jednání komise.

Zapsal Radek Zima
Ověřil Jirka Cihlář

