Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání AeČR
konaného ve Vysokém Mýtě dne 4. 11. 2018
Přítomní: Pepa Bárta, Petr Krejčiřík, Petr Koutný, Radek Zima
Omluveni: Jirka Cihlář

1. Petr Koutný představil zpracovaný kalendář mezinárodních soutěží. PK stanovila termíny pro
soutěže AeČR takto:
PMČR: 12.8.-24.8.2019 Moravská Třebová
PMRg: 21.7.-3.8.2019 Vysoké Mýto
PMČRj: 30.6.-13.7.2019 Jaroměř
2. Konkurz na pořadatele soutěží AeČR:
Přihlásilo se celkem 5 pořadatelů: viz. Příloha 1
Zvolení pořadatelé a hlasování: PMČR: LKMK (4/0), PMRg(4/0): LKVM, PMČRj: LKJA (3/1)
3. Žádost o přidělení koeficientu soutěže 0,9 pro GGP Mladá Boleslav a AGP Frýdlant
Pořadatel splnil podmínky, ale o koeficient požádal ad-hoc. Podle metodiky stanovené PK
o stanovení koeficientu soutěže má pořadatel požádat před soutěží. Pro tyto soutěže tedy
zůstává pro rok 2018 základní koeficient Ki 0,6.
Na základě splnění pravidel pro koeficient soutěže Ki 0,9 za rok 2018 se soutěžím GGP Mladá
Boleslav a AGP Frýdlant koeficient Ki 0,9 přiděluje na rok 2019.
Pro příště: O koeficient soutěže musí pořadatel požádat před pořádáním soutěže, nejpozději
před jarním zasedáním PK / OSK BL.
4. PK projednala nadhodnocené koeficienty Ki 0,9 některých soutěží a na příštím jednání bude
projednávat zpřesnění metodiky výpočtu.
5. Tomáš Rendla (formou telekonference) informoval PK o finančním uzavření WGC2018 s.r.o.
Uzávěrku připravuje AeČR ve spolupráci s T. Rendlou. Po uzávěrce rozhodne Komise o tom, jak
bude naloženo s finančními prostředky, které zůstanou. PK pověřuje Petra Krejčiříka organizací
vypořádání WGC2018 s.r.o.
6. PK schvaluje Žebřík pilotů 2018, RV 2019 a RD 2019, jak je uvedeno v aktuálním Žebříku 2018.
7. Petr Krejčiřík představil návrh nominace na mezinárodní soutěže 2019, viz Příloha 2.
8. PK provedla nominaci na PMČR.
PK upozorňuje, že případné žádosti o dodatečnou nominaci na PMČR 2019 je nutné poslat na PK
nejpozději do 31.1.19.

Piloti uvedení v Žebříku 2018 do 100. místa včetně nemusejí o volnou nominaci žádat - mají ji
přidělenu automaticky.
9. Petr Krejčiřík informoval o stavu reprezentační techniky. Podařilo se prodat ASW22BLE (RX).
K prodeji se dále nabízejí ASG29 QX a QZ. Pořízena bude 1x JS3. Je třeba zejména řešit vybavení
pro třídu klub, kde vzhledem ke změně koeficientu IGC kluzák Std. Cirrus již není
konkurenceschopný. Jeden Cirrus byl zničen při havárii na Pre JWGC v Szegedu 2018, Maďarsko.
10. Duo Discus (OK-2345) – Info o provozu dodal Karel Mareš. Duo Discus v roce 2018 nalétal přes
300 h. Agendu k DD za PK bude ve spolupráci s Karlem Marešem a Davidem Zapletalem řešit
Pepa Bárta.
11. Petr Krejčiřík podal zprávu o mezinárodních soutěžích v roce 2018. PK děkuje organizačnímu
štábu pod vedením Tomáše Rendly za vynikající organizaci a AK Hosín za podporu při WGC2018,
zejména za zvládnutí situace související se změnou místa konání soutěže.
12. Žádost Tomáše Suchánka o dodatečné proplacení nákladů za pronájem kluzáků Ventus3 na WGC
2018: V době sestavování rozpočtu RD na rok 2018 nebyla pro dotační programy roku 2018 tato
položka známa a uvažována. Tomáš Suchánek a Roman Mraček měli přiděleny kluzáky ASG29. Na
proplacení nákladů za zapůjčené kluzáky Ventus3 nejsou aktuálně volné finanční prostředky.
Finanční náklady na kluzáky mohly být částečně kryty z pronájmu kluzáků ASG29, které mohly
být nabídnuty k pronájmu, což nakonec nebylo možné z důvodů změny typu u TS a RM
učiněného na poslední chvíli.
13. Radek Zima prezentoval výsledky průzkumu hodnocení českých soutěží za rok 2018. Výsledky
hodnocení jsou přílohami 3, 4, a 5 tohoto Zápisu.
14. PK nařizuje povinné používání Flarmu nebo OGN na PMČR, na ostatních soutěžích jejich
používání doporučuje. PK schvaluje odměnu pro Karla Vladaře za údržbu stanic systému OGN.
15. PK projednala změnu pravidel CPS. Z pravidel CPS bude odstraněna možnost fotokontroly a
budou upravena pravidla pro přihlašování letů na dvoumístných kluzácích tak, aby byla omezena
možnost přihlašování letů na pilota s horším umístěním v CPS.
16. Delegát a alternate do IGC: Delegátem na jednání IGC v roce 2019 je Radek Zima, alternate pak
Petr Koutný.
17. Přepočítávání koeficientů kluzáků klubové třídy podle aktuální hmotnosti na soutěži
Na základě podnětu Jardy Zipa Tomani provedl Jirka Štěpánek přepočítání indexů. PK nepovažuje
za nutné stávající koeficienty měnit. Komplikace se zpřesněním výpočtu dle aktuálních hmotností
nevyváží přínos. PK přepočítá dlouhodobý průměr středních hmotností kluzáků klubové třídy na
základě nasbíraných dat z českých soutěží. Následná aktualizace CZIL proběhne před zahájením
sezony 2019. Zajistí Radek Zima.

18. Školení rozhodčích I. třídy (OO) na podzim 2018 bylo zrušeno. Případný nový termín školení bude
oznámen Sportovní komisí.
19. Upozorňujeme pořadatele soutěží, že podle aktuálního výpočtového vzorce má každá soutěžní
třída jinou minimální handicapovanou vzdálenost.
20. Termín příštího jednání Plachtařské komise bude buď 24.2.19 nebo 3.3.19.
21. Různé
PK navrhuje udělení ceny Fair Play pro Ivana Tvrdíka z AK Letňany, za pomoc Jardovi Macounovi,
který musel nouzově opustit poškozený kluzák v průběhu Pre JWGC 2018 v Szegedu. PK schválila
finanční odměnu pro Ivana Tvrdíka ve výši 5000 CZK.

Zapsal Josef Bárta
Ověřil Petr Koutný

