Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro
bezmotorové létání ze dne 7.11.2020
Přítomni
Videokonference: I. Harašta, M. Chovan, T. Rendla, T. Talanda, T. Suchánek
Telefonická konzultace: P. Řeřicha
Odborná sportovní komise pro bezmotorové létání - dále Plachtařská komise (PK)

Témata:
1) Závody 2021
V prodlouženém termínu v tendru o pořádání plachtařských soutěží 2021 podali přihlášky
pouze AK Tábor a AK Moravská Třebová na PMČR a PMČRj. Nepřihlásil se zájemce o
konání PMRg. PK tedy hledala řešení s variantou bez konání PMRg, s variantou rozdělení
regionů a přiřazení k pohárovým soutěžím, konanými na Moravě resp. v Čechách, další
varianta byla rozdělení tříd a přiřazení klub třídy k pohárové soutěži a kombi třídy k PMČRj,
protože historicky se kombi třída na PMČRj neobsazuje a tato možnost by nebyla v rozporu
se soutěžním řádem. Neexistuje však dvoutýdenní pohárová soutěž. Nakonec po dohodě s
AK Moravská Třebová bylo rozhodnuto o sloučení kompletního PMRg k PMČRj. Koeficient
obou soutěží PMČRj a PMRg je stejný (0,90). Sloučení soutěží na jedno letiště do jednoho
termínu umožní soutěžit některým juniorům v kombi třídě, ve které se budou účastnit MS
(pokud budou mít zájem), pořadateli závod o cca 50-60 soutěžících přinese větší finanční
přínos.
PK schvaluje výjimku ustanovení 6.8.4 Soutěžního řádu a doporučuje Sportovní komisi, aby
zapracovala tuto výjimku do připravované změny č.10.
PK schvaluje pořadatele mistrovských soutěží a jejich termíny takto:
PMČR - Tábor, 22. 5.–5. 6. 2021
PMČRj a PMRG - Moravská Třebová, 1.–15. 8. 2021
Ceny startovného a vleků na těchto soutěžích byly stanoveny jednotně:
startovné 4900,-Kč, vleky do 600 m - klubová třída 770,-Kč + kombi 820,-Kč.
V návaznosti na konání PMČRj proběhne přípravné soustředění juniorů v místě soutěže:
PPJ - Moravská Třebová 25. 7.–31. 7. 2021
(ceny a výše podpory a další náležitosti budou upřesněny podle možností pořadatele a
rozpočtu PK)
2) Soutěžní řád, IGC Ranking, propozice soutěží
PK diskutovala odchylky našeho Soutěžního řádu a Soutěžního řádu FAI. Dále byla
upozorněna Sportovní komisí na potřebu úpravy Soutěžního řádu ve smyslu doplnění
podmínek, které bude potřeba dodržet u všech soutěží, včetně pohárových, pokud je
zařazujeme do IGC Rankingu. Současně s tím bude potřeba zajišťovat dohled nad
dodržováním těchto podmínek.

PK podporuje myšlenku SK s unifikací propozic v oblasti sportovních pravidel a žádá SK o
zpracování vzoru propozic a přípravě Změny č. 10 Soutěžního řádu, který bude vzorové
propozice obsahovat a bude obsahovat doplněné podmínky pro zařazení soutěží do IGC
Rankingu. Termín připravené změny maximálně 31.1.2021.
3) Plachtařský spolek
PK potvrdila záměr na výměnu členů spolku viz Zápis 1. jednání PK. Valná hromada spolku,
na které proběhne výměna členů musí být svolána nejpozději do 11.12.2020. Jako noví
členové spolku byli PK schváleni T. Suchánek a M. Chovan, P. Krejčiřík bude vyzván ke
svolání VH spolku, kde výše jmenovaní členové nahradí dvojici P. Koutný a J. Bárta.
O výše uvedených bodech nebylo hlasováno, ale Zápis byl všemi členy odsouhlasen
Další zasedání PK bude podle potřeby.
Zapsal Martin Chovan
Schválil Ivan Harašta

