
Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro
bezmotorové létání ze dne 2. 2. 2022

Přítomni: Videokonference: M. Chovan, T. Talanda, I. Harašta, T. Rendla, T. Suchánek
Přizváni: ---
Odborná sportovní komise pro bezmotorové létání - dále Plachtařská komise (PK)

  

1) Změna obsazení v Plachtařském spolku z.s.
- dle informace od TS a MCh mají zájem odstoupit ze svých funkcí, důvodem je velké
pracovní vytížení s jinou agendou
- v PS je nahradí Ivan Harašta a Tomáš Rendla
- v tomto kontextu je k diskuzi změna stanov tak, aby byla do budoucna přímo zaručena
změna základních členů PS v případě změny složení PK po volební konferenci AeCR

2) Manažer/ trenér
- PK rozhodla o ustanovení trenérské rady, která bude mít na starost přípravu a organizaci
reprezentačních družstev. Trenérská rada bude zahrnovat i funkci manažera techniky, kterou
doposud vykonával Petr Krejčiřík
- změna byla zahrnuta i mezi změny v Soutěžním řádu
- trenérská rada bude pracovat ve složení Ivan Harašta, Petr Krejčiřík, Ondra Dupal

3) Úprava Soutěžního řádu

- Dochází k úpravám SŘ ve smyslu harmonizace s obsahem nadřízených dokumentů FAI.

- Jsou zavedeny drobné změny, kdy smyslem je vyšší účast na PMČR, čímž se zvýší i
kvalita PMČR jako nominační soutěže a piloti na MS/ME by neměli mít snahu konzervovat
své body a naopak by měli být  ochotni více riskovat pro dobré umístění,

- Další změny se týkají všech místních a tzv. pohárových soutěží. PK a SK bude více
dohlížet na dodržování sportovních řádů, což umožní lépe srovnávat výsledky z jednotlivých
soutěží. V posledních dvou letech je tendence vytvářet drobné místní soutěže, které bohužel
mají kvalitu soustředění. Je chválihodné a žádoucí pokoušet se organizovat nové soutěže a
cvičit organizační štáb a vlastní sportovce. Aby taková soutěž měla opravdu smysl, musí
splnit veškeré náležitosti které ukládá SŘ. Proč? Některé místní plachtařské soutěže se v
klubech pořádají více než 15 let a ani za tuto dobu nebyli jejich organizátoři schopni dostát
pravidlům tohoto sportu. Smyslem zkvalitnění místních soutěží a zavedení tzv.
pohárových soutěží s dohledem nad dodržováním pravidel je budoucí záměr PK.
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To umožní případně zrušit organizátory nevyhledávaný PMRg a nahradit ho seriálem
výběrových pohárových soutěží na principu ligy. Plánem je sčítat výsledné body, které
závodníci získají na pohárových soutěžích. Zařazeny budou pouze soutěže (nebo i
jednotlivé třídy těchto soutěží), které splňují všechny nároky stanovené soutěžním řádem.
Naopak zařazeny nebudou závody uzavřené, PMČR, PMČRj, MS a ME, zahraniční
soutěže a soutěže nekvalitní, či nesplňující všechny podmínky pro zařazení do seriálu. Tento
seriál pohárových soutěží bude zaveden předběžně od roku 2023. Zkušební výpočet tedy
bude proveden již z vybraných závodů 2022. Podmínky pro zařazení soutěže do seriálu jsou
předmětem zapracované změny SŘ č.10.
PK si od tohoto kroku v budoucnu slibuje větší nabídku kvalitních soutěží napříč
celou ČR a díky krátkému soutěžnímu období pohárových soutěží zvýšení zájmu o
účast na nich.

- Doplněny nominace pro soutěže 13,5 třídy a nominační soutěže GP, protože se jedná o
soutěže MS/ME.

- Doplněna Trenérská rada

- Pro určení koeficientů jednotlivých kluzáků a jejich korekci PK sestaví tzv. Handicap
Committee  (Komisi pro handicapy). Oznámení na gliding.cz: V rámci projednávaných
bodů PK mimo jiné rozhodla o zřízení Komise pro handicapy, která by měla ve spolupráci s
Jirkou Štěpánkem pracovat na CZIL. Záměrem PK je, aby Komise pro handicapy byla
složená z pilotů, kteří mají praktickou zkušenost s kluzáky (třídami), o kterých se povede
diskuze, což jinými slovy znamená, že složení se může měnit s ohledem na projednávané
handicapy.
Pokud máte zájem se podílet na práci v této komisi, ozvěte se na email: pk@aecr.cz

V souvislosti s textem výše je záměrem PK, aby CZIL byl pro daný rok vždy vydán
nejpozději k 31.3. daného roku s platností pro celý rok.

- další opravy a úpravy, jsou vyznačeny změnovými značkami. Výsledná podoba je
konzultována se Sportovní komisí a předpokládá se, že finální verze bude součástí
nejbližšího školení Oficiálních pozorovatelů.

4) Změna provozovatelství reprezentační flotily / manažer
techniky

Provozovatelství reprezentační flotily přechází pod LSSC (pobočný spolek AeČR, plátce
DPH). V současné době jsou všechny finanční toky ohledně provozu flotily, jako je např.
pojištění a servis letadel, prováděny přímo AeČR a LSSC z důvodů finanční výhodnosti a
zjednodušení vyjednávání s dodavateli.
Převod letadel se spojí se změnou adresy majitele v rejstříku, dojde tedy k  úspoře
finančních prostředků. U některých letadel dojde i ke změně majitele z LSC na AeČR.
TS a MCH jsou pověřeni neprodleně provést potřebné kroky. Po provedení převodu bude
jmenován Manažer techniky zodpovědný za stav flotily.
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5) Prodej a nákup letecké techniky
PK v závěru minulého roku schválila nákup ASW-20 pro potřeby reprezentačního týmu ve
třídě klub. Kluzák prochází rozsáhlou přípravou a potřebným servisem a bude k dispozici v
dubnu 2022. Záměrem PK je zakoupit ještě jeden kus ASW-20 v roce 2022, a pokud se do
začátku sezony nepodaří vhodný kluzák sehnat, pro potřeby reprezentace bude jeden, či
dva kusy pronajaty.
S tím souvisí prodej techniky. Jako zcela nepotřebný se ukázal kluzák Std. Cirrus, který
bude po přípravě ve firmě Aveko nabízen k prodeji v nejbližším možném termínu. Vzhledem
k nedostatku přístrojů bude tento prodáván bez LX-9000.
Další kluzák určený výhledově k prodeji je Discus 2a, který se ve flotile jeví jako
nesystémový.
PK připraví plán investic nákupů a prodejů na další roky, zejména  s ohledem na očekávané
změny ve standardní třídě. Smyslem je mít stále konkurenceschopné kluzáky ve flotile a
neperspektivních se zbavovat bez zbytečného časového stresu za pokud možno nejlepších
podmínek. Záleží také na tom, zda budou vypisovány investiční dotace, zda budou přiděleny
PK a v jaké výši.

6) Požadavky Výkonného výboru

- VV bere na vědomí enormní zvýšení požadavků na dokladování struktury a systémů
soutěží a ukládá jednotlivým OSK tvrdě zapracovat na aktualizaci nebo vytvoření
sportovních a soutěžních řádů v souladu s požadavky NSA do 31.3.2022.

PK bere tento požadavek na vědomí. Soutěžní řády jsou v první řadě založeny na
sportovních řádech FAI a není možné je měnit podle dotační politiky státu.
Ke změnám dochází proto, že v aktualizovaném SŘ jsou nedostatky, chyby nebo změny
oproti standardům FAI, které je nutno vyřešit. Další důvodem bývají záměry PK s organizací
RD a samozřejmě standardizace organizace soutěží v ČR. Z hlediska možností “jít naproti”
legislativě NSA je vytvoření seriálu pohárových soutěží (plachtařské ligy) a tím splnit jejich
požadavky a současně vyřešit problém s již více než 10 let uvadajícím PMRG (viz výše).
Další cesta je systém výcviku trenérů - popsáno níže.

- VV ukládá jednotlivým OSK zapracovat na systemu STM, SCM a SpS dle zveřejněné
Koncepce STM pro AeČR s cílem do 28.2.2022 razantně zvýšit jejich počet, aktuálně jsou
schváleny GAC a AKMK mimo funkční systém středisek OSK Para.

PK se podrobně seznámila s STM a návrhem M. Fišera na pravidla pro organizaci STM v
plachtařském sportu. S pravidly se bude pracovat na základě pozorování výsledků v roce
2021 - smyslem je, aby každý junior pochopil, že podpora je cílená a že není dále možné
získávat podporu např. ve formě startovného nebo slev při odvodech techniky plošně, ale
cíleně pro každého jednotlivého sportovce, a to na základě dosavadních sportovních výkonů
a jejich průběhu.
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- VV ukládá rozjet první kolo výcviku Trenérů dle přidělené akreditace, OSK dodají po 6
adeptech do 31.1.2022, organizaci výcviku zajistí MFi, VSe, MČe.
PK (spolu s Akro) mají v současné době více než 20 adeptů do trenérských kurzů. PK
předpokládá, že se podaří do konce roku 2022 naplnit požadavek NSA na "strukturované
další vzdělávání, odborné vzdělávání a celoživotní vzdělávání trenérů ukotvené v
kvalifikačním nebo obdobném řádu či předpisu sportovního svazu, vedoucí k získání
odborné kvalifikace a udržování platnosti kvalifikace udělené sportovním svazem
prostřednictvím publikační činnosti, odborné lektorské činnosti nebo absolvováním
odborných seminářů".
Za tímto účelem PK vyhodnocuje možnost dalšího školení rozhodčích III. třídy, které by mělo
vytvořit podklad pro vzdělávání instruktorů, kteří cíleně pracují se sportovci v rámci (ze
strany CAA necertifikovaného, tudíž nepovinného) pokračovacího a sportovního výcviku. To
by mělo splnit dva základní záměry: 1) sjednotit a zkvalitnit systém výcviku po získání
průkazu způsobilosti a zkvalitnit sportovní přípravu. 2) Ustanovit třístupňový systém
trenérské kvalifikace (od získání po celoživotní vzdělávání) a tím dostát všem podmínkám,
které klade NSA na všechny ostatní sporty. Z obou dvou úhlů pohledu se jedná o velmi
pragmatickou a přirozenou cestu, jak dostat sport a sportovní výcvik zpět do hry.

Zájemce o rekvalifikační kurz na trenéra II. třídy PK žádá, aby co nejdříve kontaktovali PK na
e-mailu: pk@aecr.cz.

- Rozdělení dotací organizátorům soutěží z rozpočtu KKPL
PK zásadně nesouhlasí s prostým rozhazováním peněz sportovců do klubů způsobem, který
byl navržen. Vzhledem k nastaveným “pravidlům” nejen že nepřináší vynaložené prostředky
žádný užitek, ale jdou přímo proti strategii podpory jednotlivých OSK. Dotace KKPL je díky
její výši významnější nástroj podpory než dlouhodobá odborná práce jednotlivých OSK -
tedy Odborných Sportovních Komisí. Bod Nesmí dojít ke křížení dotací s OSK je tedy
naprostý výsměch, protože sice nedochází k finančnímu “křížení” (t.j OSK nepodporují
finančně stejné akce jako KKPL), ale rozhodně dochází k maření záměru podpory
jednotlivých OSK. Odevzdávání dokumentace na konci roku je jen třešnička na dortu.
Dotace KKPL tak dlouhodobě poškozuje kvalitu sportu v ČR a je pouze nástrojem k
vylepšení nebo záplatování rozpočtu pořadatelských klubů bez jakýchkoliv definovaných
benefitů pro AeČR. PK nesouhlasí s touto formou podpory a požaduje úpravu tak, aby
poskytovateli dotace - tedy AeČR a daňovým poplatníkům a sportovcům - přinášela
jednoznačné a předem definované benefity.

7) Vážení kluzáků a určení handicapů
Ve smyslu dokumentu IGC PROCEDURES FOR HANDICAPPED CLASSES bude PK
vyžadovat vážení. Zatímco u “vodních” tříd je koeficient určen CZIL a kontroluje se
maximální váha a celý systém je zaběhnutý, v klubové třídě mohou být vzletové hmotnosti i
u jednotlivých typů značně odlišné. Z tohoto důvodu bude povinně prováděno vážení
každého kluzáku a pilota za účelem provedení korekce koeficientu pro každou mistrovskou
soutěž (kluzák + pilot).
Výhledově se uvažuje, že bude tato povinnost přenesena i na pohárové soutěže. Protože
toto řešení by časově zatěžovalo organizátory těchto soutěží, bude v roce 2022 během
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mistrovských soutěží budována databáze hmotností kluzáků. Platnost tohoto vážení by se
přenesla i do pohárových soutěží s platností 5 let. Přesný postup bude konzultován s SK.
Byla by tak možnost postupně stanovit “spravedlivý” koeficient pro každý kluzák v soutěži.
Kluzáky bez oficiální zvážené hmotnosti budou soutěžit s koeficientem určeným z maximální
vzletové hmotnosti. Dostojí se tak požadavku na korekci indexů podle 1.6 Adjustments to
handicaps.

8) Schválení nominací RD
PK schválila per rollam nominace RD takto:

MS Maďarsko   16.7. – 6.8.2022
Open Krejčiřík R

Tichý
18-m Koutný

Mraček
20m Novák  I./Krejčiřík P

ME Litva   26.6. – 16.7.2022
15-m Mach

Novák K.
STD Loužecký

Cink
Pavlík

club Suchánek
Ratz

JWGC  Tábor 26.7. – 14.8.2022
STD Zapletal

Macoun
Kříž

club Koubková
Tvrdík
Mořkovský

WWGC     Anglie       6.8. – 27.8.2022
18-m Netušilová

Trešlová J
Trešlová H

STD Vepřeková
Nováková
Moravcová

club Pískatá
Křížová
Teichmannová
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Plán využití techniky a další náležitosti budou projednány na setkání s reprezentanty ve
Zbraslavicích 26.2.2022

9) Nominace na PMČR
Z došlých žádostí schválila PK nominace sportovců podle odst 6.6.6.4 SŘ:
1 - Slávek Pískatý, 2 - Petr Pánek

10) Organizátoři a termíny mistrovských soutěží
PK schválila per rollam organizátory PMČR a PMČRj. Po dalším jednání pak i PMRG.

- Aeroklub Zbraslavice - PMČR 2022 v termínu 21.5.–5.6.2022

- Aeroklub Hodkovice - PMČRj 2022 v termínu 2.7.–16.7. 2022
(Termín posunut vzhledem k MS v Táboře)

PPJ 2022 v termínu 25.6.–1.7. 2022

- Aeroklub Hodkovice - PMRg 2022 v termínu 15.8.–26.8. 2022
Zkrácení termínu je po dohodě s PK. Smyslem je umožnit účast juniorům a dalším
sportovcům, kteří se účastní MS v Táboře.

PK bude dále s organizátory jednat o organizačních záležitostech a podmínkách podpory.

Zapsal: Martin Chovan, Schválil: I. Harašta
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