
Zápis z jednání Sportovní komise AeČR ze dne 12.11.2021

Přítomni
Barbora Moravcová, Radka Moravcová, Jacek Kerum, Zdeněk Schenk, Jaromír Hendrych,
Jan Pavlík
Omluveni
Jaroslav Hendrych, Jiří Dodal
Host
Martin Chovan (Plachtařská Komise)

Úvod - přivítání, představení a přivítání nového člena sportovní komise Jana Pavlíka,
přednesení programu jednání, předání dokumentace k výkonům v bezmotorovém létání pro
jejich archivaci Radce Moravcové, voda, káva a sušenky

Sportovní komise - dále SK
Odborná sportovní komise pro bezmotorové létání - dále Plachtařská komise (PK)

Témata:

Diskuze ke schvalování výkonů

Stříbrná vzdálenost Adama Hepala (AK Kolín) - nesplněna jedna z podmínek
vzdálenosti (vzdálenost 50 km od letiště).

SK schválila balonový rekord, posádky Petra Kubíčka a doporučuje GT tento výkon
zapsat do tabulek rekordů Balonového létání a posádce vydat příslušný diplom.

Podoba SK v blízké budoucnosti

Nové stanovy AeČR ustanoví SK oficiálním kontrolním orgánem AeČR - schvalování
nových stanov na další volební hromadě AeČR. Zároveň by mělo dojít k budoucímu nabírání
členů napříč všemi odbornostmi. Nově bude přijat do SK Daniel Suchý za para, přebere
agendu schvalování výkonů para sportu.

Obnovení znalostí OO (oficiálních pozorovatelů)

V příštím roce by mělo proběhnout školení pro obnovení znalostí všech oficiálních
provozovatelů, členové SK si rozdělili témata pro školení a prodiskutovala přípravy tohoto
školení. Návrhy dvou termínů jsou 29.1.2022 a 12.2.2022, místo konání ve Zbraslavicích.
Barbora Moravcová projedná možnosti AKZB a zajistí prostory pro školení.

Nový formulář schvalování výkonů a body k projednání na školení rozhodčích

Vyjádření od členů komise k podobě formuláře nutné, zároveň od oficiálních
pozorovatelů na školení rozhodčích, které proběhne v novém roce.



Na zmíněném školení je potřeba probrat možnosti a cesty vyplňování formulářů a
vytvořit mustr pro vyplňování, aby se předešlo nesprávně vyplněným formulářům od pilotů a
opravdu vyplňovali pouze hlavičky formuláře.

SK schválila možnost předložení skenů formulářů místo originálů v rozumné formě k
tisku, zejména pokud jde o odlehlejší aerokluby.

Změny ve FAI sportovním řádu

Jaromír Hendrych přednesl stručně změny ve sportovním řádu FAI, všechny změny v
překladu jsou označeny modře. Nejdůležitější novinkou je zavedení ID kluzáku neboli
soutěžního znaku v deklaraci.

Nový sportovní řád umožňuje odsouhlasení tzv. internetové deklarace. Při předložení
výkonu k vyhodnocení je možné uznat internetovou deklaraci, která je vytištěná a
podepsaná pilotem a oficiálním pozorovatelem. SK se jednohlasně shodla, že internetová
deklarace je snadno napadnutelná ba dokonce padělatelná, a proto SK bude uznávat pouze
deklaraci v zařízení - všichni přítomní odhlasovali platnost pouze deklarace v
homologovaném zařízení.

Překlad nového sportovního řádu FAI bude zveřejněn na webu SK (gliding.cz) -
domluveno s Martinem Chovanem.

Při školení rozhodčích v novém roce upozornit na nepřehlednost tabulek klasifikující
jednotlivé výkony a v případě potřeby tabulku vysvětlit.

Sesouhlasení podoby soutěžního řádu FAI a soutěžního řádu ČR

Martin Chovan za PK přednesl návrhy změn PK soutěžního řádu ČR. Nejdůležitějším
bodem je změna CZIL index listu a minimálních koeficientovaných vzdáleností pro jednotlivé
třídy (kombinovaná třída volná bude mít vždy 140 km, dále dle soutěžního řádu FAI).

Nový CZIL index list pro ČR, který vypracoval Jiří Štěpánek na základě nových
výpočtů, přiblíží všechny handicapy FAI IGC index listu.

Vydaný návrh PK k novému znění soutěžního řádu ČR rozešle Martin Chovan za PK
všem členům SK pro připomínky, a žádá všechny členy SK o vyjádření.

Zanesení pravidel Grandprix do Soutěžního Řádu ČR

Překlad GP z příslušného Annexu FAI a jeho následné zanesení projedná Zdeněk
Schenk s Jiřím Pěluchou jako s každoročním organizátorem FL Adrenalin Grandprix.

Nové průkazy oficiálních pozorovatelů

Budou vytvořeny po valné hromadě 20.11.2021



Zápis pořídila: B. Moravcová
Zápis prošel a byl korespondenčně upraven členy komise.                     Praha 20.11.2021


