Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání
AeČR konaného ve Vysokém Mýtě dne 3.3. 2019
Přítomní: Josef Bárta, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Tomáš Suchánek, Radek Zima
Host: Jacek Kerum, sportovní komise
1) Změny ve složení Plachtařské Komise – předseda Radek Zima, nový člen Tomáš Suchánek.
Minuta ticha za Jirku Cihláře. Radek – člen Výboru, řeší se s prezidentem.
Kontrola bodů z minulého jednání:
2) Koeficient Ki 0,9 pro soutěže – zpřísnění požadavků. Pořadatelé požádali o zvýšení Ki na
základě plnění PK – není adekvátní pro některé pohárové soutěže. Diskutované myšlenky:
nižší výchozí základní koeficient Ki 0,85. Možnost počítání bonifikace za umístění dle
„strmější“ hyperboly. Možnost zohlednění délky trvání soutěže. Další diskuse bude
pokračovat v průběhu sezony 2019 tak, aby případné změny mohly být zapracovány pro
sezónu 2020.
Přidělení koeficientu Ki 0,9 pro rok 2019: T-Cup, GGP, FL
3) Stav reprezentační techniky. Tomáš Suchánek o stavu QZ (špatně fungující el.stírátka). Podle
TS tato stírátka negativně ovlivňují výkonnost letadel. Kromě typu JS mají všechna repre
letadla tento princip stírání, TS doporučuje tento stav prověřit a řešit případné úpravy.
4) Koeficient SZD-55. Podle informací od Tomáše Suchánka a Jardy Tomani je reálná výkonnost
na úrovni Discus a. Navrhovaný koeficient 1,035 od IGC absolutně neodpovídá v porovnání s
ostatními typy. Na jednání IGC budeme navrhovat 1,045.
5) Komise schvaluje nominace na PMRg a PMČRj a dodatečnou nominaci T. Rendly na
PMČR2019.
6) Nominace na mezinárodní soutěže 2019. Změny oproti podzimnímu návrhu: ME: Tomáš
Suchánek z 18 do Std, ME: Marek Pechanec do 18m, Michal Lešinger do 20m – možnost
304TS. Návrh účasti Davida Macha jako kopilota do 20 m třídy do Polska. Nemáme obsazené
místo TC na JWGC2019. Viz. Příloha.
7) Vypořádání WGC2018. Je vypořádáno účetně i administrativně.
Celkový výsledek pro AeČR: zisk 319tis. Kč. Tato částka je určena na obnovu plachtařské
reprezentační techniky.
8) Povinné používání Flarm/OGN na soutěžích – Jaroměř, Vysoké Mýto, M.Třebová. Tak jak bylo
již dříve schváleno 20Ks krabiček jsou k dispozici u výrobce M.Červenky v Křižanově na
údržbě. Tyto krabičky budou uhrazeny. Dalších 22ks bylo v minulosti objednáno, z tohoto
počtu objednáme pouze 10ks. Ostatní krabičky OGN si mohou objednat u M.Červenky
jednotlivé AK.
9) Propozice soutěží budou pořadatelé posílat na schválení Radku Zimovi.
10) Úprava CPS – Princip přihlašování dvojposádek. J.Mlejnek upravuje SW, aby přihlašování bylo
v souladu s platnými pravidly CPS.
11) Komise schvaluje výsledky CPS 2018.
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12) Sportovní komise pracuje v oficiálním složení: Radka Moravcová, Jacek Kerum, Zdeněk
Schenk. V komisi však působí i další odborníci – Bára Moravcová, bratři Hendrychové, Jirka
Dodal. Plachtařská komise bude iniciovat změnu stanov tak, aby byla komise jasně ukotvena a
popis odpovídal skutečnému stavu. Oficiální počet 3 členů je pro velký objem práce
poddimenzovaný. Proběhne školení Oficiálním pozorovatelů v Moravské Třebová 23.3.2019.
13) Rozpočet PK. Zatím nejsou uzavřeny dotace od MŠMT na AeČR. Došlo k přesunu dotační
skupiny k motoristům v rámci MŠMT. Uzávěrka žádostí o dotace je až 4.3.19. Zatím tedy
budeme pracovat v tzv. Rozpočtovém provizoriu.
14) Stav reprezentační techniky a rozpočet Plachtařského spolku. Zatím neznáme dotace.
Prodáno ASG-29 QX a ASW-22BLE, pro klubovou třídu jsme koupili LS-4 a pro 18m třídu JS-3
(letadlo fyzicky připraveno, čeká se na administrativní záležitosti)
15) Schvalování úhrad a vedení rozpočtu bude řešit Petr Krejčiřík a Radek Zima
16) Delegát na konferenci FAI IGC v Istanbulu bude Petr Koutný. Zásadní body – především
koeficienty soutěžních kluzáků (zejména SZD-55). Prezentace přihlášky na WWGC2022
(Zbraslavice). Bude to však první Petrova účast na konferenci a tak se bude hlavně
„rozkoukávat“ a seznamovat s prostředím.
17) DuoDiscus OK-2345. Požadavek od AeČR je, aby byl odlišen majitel a provozovatel. DD je
jediné letadlo, kde majitel i provozovatel je AeČR. Komise souhlasí s převedením
provozovatelství pod LAC. Pro sezonu 2019 údržbu dále provádí Karel Mareš. Režim úhrad
faktur bude bez záloh, tak jako je to u jiných servisních zařízení. Kontaktní osoba pro
provozování DD bude Josef Bárta.
18) Registrace českých soutěží do RL IGC – Radek Zima.
19) Vzdušný prostor SUA prostory – zpracuje Petr Koutný.
20) EGU – ve spolupráci s Ludˇkem Klugerem nás bude zastupovat Ondra Bordovský
21) Různé
•

zaměstnanec AeČR jen pro plachtaře – podnět od T. Rendly, zatím pouze vize, v tuto
chvíli neznáme ani možnost financování. Dále projedná R. Zima s prezidentem

•

Komise schvaluje návrh zprávy o činnosti komise na VH. Přednese P. Krejčiřík.

•

PPJ1 – Jaroměř před začátkem PMČRj

•

PPJ2 – Martin

•

Soustředění juniorské repre – Ivan Harašta a Roman Mraček v červnu v Letkově

Host Jacek Kerum – Sportovní komise:
•

školení 23/3 – Oficiální pozorovatelé (projednají se i pravidla pro vážení kluzáků)

•

Radek na Výboru oficiálně najmenuje členy PK

•

validaci letů na CPS bude provádět Sportovní komise: Zdeněk Schenk, Bára, Radka...
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•

OSKBL Děkujeme Jackovi za školení meteorologů.

•

Dokumenty, evidence, co je na stránkách AKUO. Snaha to soustředit na jedno místo.

Zapsal Josef Bárta
3. 3. 2019

Ověřil Radek Zima
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