
Zápis z jednání Sportovní komise AeČR ze dne 30.10.2020 
 

Přítomni 
Barbora Moravcová, Radka Moravcová, Jacek Kerum, Jiří Dodal, Jaromír Hendrych, 
Jaroslav Hendrych 
Omluveni 
Zdeněk Schenk 
 
Úvod - přivítání, 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: 
 
Změny sportovního řádu FAI a jejich zveřejnění na webu SK v rámci gliding.cz  

J. Dodal a J.Hendrych zhotovili překlad aktuálního znění Sportovního řádu FAI - díl 3 
a Všeobecný díl a příslušných doplňujících dokumentů, a budou dostupné na 
https://www.gliding.cz/sk/  jak v české, tak i anglické verzi nejpozději do týdne od konání 
jednání SK. V rámci jednání J. Hendrych seznámil všechny přítomné členy se změnami ve 
sportovním řádu. 

V rámci zveřejnění aktuálních znění dokumentů zmíněných výše budou zveřejněny i 
seznamy oficiálních pozorovatelů. 

Barbora Moravcová se domluví s PK na možnosti přesměrování z webové stránky 
PK AeČR 
 
Změny ve vedení AeČR 

Barbora Moravcová stručně seznámila ostatní přítomné členy SK s veřejně známými 
změnami a novinkami v rámci AeČR.  

Jiří Dodal informoval ostatní přítomné členy o jednání s FAI. 
 
Elektronická hlášení leteckých sportovních výkonů 

V průběhu roku 2020 probíhalo jednání Jacka Keruma s Dagmarou Vítovcovou 
ohledně zavedení elektronického hlášení sportovních výkonů. Jacek Kerum kontaktuje 
Dagmar Vítovcovou ve věci předání dosavadní práce na tomto systému a dále projedná tuto 
záležitost s Martinem Chovanem z PK a následné dotažení této věci. 
 
Setkání leteckých odborností v rámci SK 

Radka Moravcová navrhla setkání rozhodčích napříč aktivními leteckými 
odbornostmi pro vzájemné pochopení činnosti a případné návrhy vzájemné spolupráce. 
 

https://www.gliding.cz/sk/


Kalibrace GNSS FR (dále loggerů) 

Přístup plachtařů a pilotů ke kalibraci homologovaných GNSS FR nepřípustný, 
kalibrace jsou často propadlé a až při řešení svých konkrétních sportovních výkonů 
dodatečně řeší kalibrace a mnohdy po lhůtě dané sportovním řádem FAI. Dochází tedy k 
jeho porušování. SK navrhuje zaslání informativního emailu mezi aerokluby. 
 
Schválení rekordu parašutistů 

Je v řešení rekord parašutistů ze dne 12.9.2020, který má na starosti Jacek Kerum. 
Rekord je v rámci schválených lhůt uznatelný do 11.12.2020 Šárka Ferrerová má dodat 
potřebnou dokumentaci pro uznání tohoto rekordu, nicméně na emaily s upomínkami 
nereaguje. Poslední e-maily byly p. Ferrerové k doplnění odeslány 20.9.2020. 
 
Nová emailová adresa SK 

Členové SK potvrdili funkčnost nově zřízených emailových adres v rámci domény 
AeČR. 

Rozdělení řešení konkrétních sportovních výkonů proběhne vždy mezi členy SK. 
 
Spolupráce SK s PK 

V návaznosti na zápis z jednání PK ze dne 25.10.2020 sportovní komise navrhuje 
zhotovit vzorové dokumenty (propozice) pro pořádající aerokluby národních soutěží, které 
bude sportovní komise aktualizovat při vydání nového soutěžního řádu ČR a FAI. Došlo by 
tak ke sjednocení znění těchto dokumentů spolu s ulečením jejich tvorby pořádajícím 
aeroklubům. Tvorby vzorových dokumentů se ujme Barbora a Radka Moravcovy. 

SK je připravena na diskuzi s PK ke všem bodům zmíněným v zápisu z jednání PK 
ze dne 25.10.2020. 
 
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. SK přijde s návrhem data školení nebo s návrhem na případné online školení 
vzhledem k dynamické situaci s Covid-19.  
 
 
Zápis pořídila: B. Moravcová  
Zápis prošel a byl korespondenčně upraven členy komise.                     Praha 30.10.2020 


