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1.

Základní ustanovení

1.1.

Cílem tohoto Soutěžního řádu (SŘ) je:
• zajistit co nejvyšší úroveň reprezentace České republiky (ČR) na mezinárodních soutěžích
• zajistit co nejvyšší úroveň soutěží pořádaných Aeroklubem České republiky (AeČR)
• určit nominaci soutěžících na jednotlivé národní soutěže
• stanovit piloty, kteří budou reprezentovat AeČR a ČR na mezinárodních soutěžích

1.2.

S výjimkou zahraničních účastníků, je podmínkou účasti na soutěžích pořádaných AeČR členství
pilota/pilotky v AeČR a plnění povinností člena AeČR, pokud není v tomto SŘ dále stanoveno
jinak. Výjimky povoluje Plachtařská komise AeČR (PK).

2.

Sportovní pravidla soutěží AeČR
Pro všechny soutěže ustanovené tímto SŘ je závazný Sportovní řád - díl 3 - Kluzáky a motorové
kluzáky (SC3), Annex A k SC3 v částech neupravených v Místních propozicích a nařízení PK
uvedená v zápisech z jednotlivých zasedání PK.

3.

Rozdělení soutěží AeČR

3.1.

Mistrovství ČR
AeČR pořádá v jednoletém cyklu tyto soutěže:

ZM2

Plachtařské mistrovství ČR ........................................................... PMČR
Plachtařské mistrovství ČR juniorů ............................................. PMČR_J
Plachtařské mistrovství ČR dvousedadlovek ............................. PMČR_D
Plachtařské mistrovství ČR UL kluzáků ...................................... PMČR_UL
Plachtařské mistrovství regionů .................................................. PMRg
Jednotlivá Mistrovství jsou pořádána a přidělována organizátorům na základě konkursu na
pořádání soutěží vyhlášeného Výborem AeČR. Konkurs vyhodnocuje a soutěže přiděluje PK
AeČR.
ZM2
V případě pořádání soutěže organizátorem nezávislým na místním aeroklubu, nebo provozovateli
letiště, je požadována smlouva mezi provozovatelem letiště a organizátorem soutěže o pořádání
plachtařské soutěže na tomto letišti. Tato smlouva musí být přílohou přihlášky k pořádání soutěže,
viz. Příloha 2.
ZM2

3.2.

Místní plachtařské soutěže ................................................. MPS
Místní plachtařské soutěže MPS pořádají jednotlivé místní aerokluby podle svých možností a
zájmu pilotů. Nominaci provádí Pořadatel soutěže.
Pořádání místních soutěží spadá plně do kompetence Pořadatele místní soutěže a je upraveno
místními pravidly.
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3.3.

Celostátní plachtařská soutěž ............................................ CPS
AeČR pořádá v jednoletém cyklu decentralizovanou soutěž CPS. Soutěž CPS je pořádána ve dvou
kategoriích:
Národní CPS ................................................................................... CPS-CZ
Mezinárodní CPS ............................................................................ CPS-INT
Pro nominaci na soutěže AeČR jsou použity výsledky mezinárodní CPS-INT.
Pro pořádání a vyhodnocení CPS platí samostatná pravidla zpracovaná PK AeČR. CPS může být
pořádána jako Online v rámci samostatné webová aplikace.
ZM2

4.

Zařízení pro kontrolu letu
Pro kontrolu letů na Mistrovstvích ČR (soutěže uvedené v odstavci 3.1. tohoto SŘ, dále jen
Mistrovství) mohou být použita pouze záznamová zařízení GNSS FR schválená Mezinárodní
plachtařskou komisí (IGC) FAI a uvedené na webové adrese:
http://www.fai.org/gliding/gnss

ZM2

Všechna zařízení použitá v roce soutěže musí být schválena nejpozději před začátkem soutěže.
Výjimku může povolit PK.

5.

Třídy

5.1.

Všeobecná ustanovení

5.1.1.

Minimální počet soutěžících, nutný pro otevření samostatné soutěžní třídy a pro vyhlášení
Mistra/Mistryně/vítěze, je 10. Rozhodující je počet soutěžících, kteří provedou soutěžní vzlet
v 1. soutěžním dni soutěže.

5.1.2.

PK může (zápisem ze svého jednání) stanovit, nebo omezit třídy, ve kterých bude Mistrovství
pořádáno.
ZM2

5.1.3.

Soutěžní kluzák musí splňovat technické podmínky dané třídy stanovené SC3, tímto SŘ a
podmínky stanovené obecně platnými předpisy pro způsobilost letadel nebo SLZ.

5.1.4.

Maximální vzletová hmotnost kluzáků MTOW je omezena ustanovením SC3. Má-li kluzák
omezenu MTOW letovou příručkou na hmotnost nižší než je stanoveno SC3, platí ustanovení
letové příručky.

5.1.5.

Pořadatel má právo omezit maximální vzletovou hmotnost třídy v návaznosti na místní podmínky
(vlečná letadla, únosnost letiště, apod.).

5.1.6.

Pro porovnání výkonnosti kluzáků v handicapovaných třídách bude použit indexový list DAeC,
případně indexový list IGC, platný pro daný kalendářní rok. V případě použití indexového listu IGC
budou vzhledem k indexům DAeC uvedeným v tomto textu použity jeho ekvivalenty.
ZM2

5.1.7.

Pokud není kluzák uveden v indexovém listu DAeC, případně v indexovém listu IGC, bude použit
index kluzáku uvedený v pravidlech CPS pro daný soutěžní rok. Není-li pro kluzák index stanoven,
stanoví jej PK na základě žádosti pilota doručené předsedovi PK nejméně 30 dní před začátkem
soutěže.
ZM2
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5.2.

Třídy Mistrovství ČR - jednomístné kluzáky

5.2.1.

Klubová třída (Klub)

5.2.1.1. Soutěží Klub třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky splňující podmínky odstavce 7.7.6. SC3 a
zařazené do indexového listu DAeC.
5.2.1.2. Soutěží v Klub třídě se mohou zúčastnit všechny kluzáky s indexem DAeC rovným nebo nižším
106.
5.2.1.3. Soutěžní tratě Klub třídy budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 100.
5.2.1.4. Soutěže v Klub třídě musí být bodovány za použití vzorců obsahujících handicapový faktor (indexy
DAeC) pro porovnání výkonnosti jednotlivých kluzáků.
5.2.1.5. Vodní přítěž není povolena.
5.2.2.

Kombinovaná třída (Kombi)

5.2.2.1. Soutěží Kombi třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky zařazené do indexového listu DAeC.
5.2.2.2. Soutěže v Kombi třídě musí být bodovány za použití vzorců, obsahujících handicapový faktor
(indexy DAeC) pro porovnání výkonnosti jednotlivých kluzáků.
5.2.2.3. Pokud bude Kombi třída otevřena jako jediná soutěžní třída společně pro kluzáky tříd Klub, Std,
15m, 18m a Open, potom budou soutěžní tratě Kombi třídy vyhlašovány na kluzák s indexem
DAeC 100.
Vodní přítěž není povolena.
5.2.2.4. Pokud bude Kombi třída otevřena společně s Klub, nebo jinou soutěžní třídou, potom budou
soutěžní tratě Kombi třídy vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 108.
Vodní přítěž je povolena.
5.2.2.5. Kombi třída může být dále rozdělena do tříd dle odstavců 5.2.3. až 5.2.6. za podmínky, že po
oddělení samostatné třídy zůstane v Kombi třídě minimální počet soutěžících dle odstavce 5.1.1.
5.2.2.6. Třída Kombi nebude otevřena v případě, že v rámci naplnění ostatních tříd (dle 5.2.3. až 5.2.6.)
nebude požadavek na její otevření.
5.2.3.

Standardní třída (Std)

5.2.3.1. Soutěží Std třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky splňující podmínky odstavce 7.7.4. SC3.
5.2.3.2. Oddělení samostatné Std třídy je možné pouze za splnění podmínek odstavců 5.1.1. a 5.2.2.5.
5.2.3.3. Vodní přítěž je povolena.
5.2.3.4. Pro bodování soutěží v Std třídě nebudou použity indexy kluzáků.
5.2.4.

Patnáctimetrová třída (15m)

5.2.4.1. Soutěží 15m třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky splňující podmínky odstavce 7.7.3. SC3.
5.2.4.2. Oddělení samostatné 15m třídy je možné pouze za splnění podmínek odstavců 5.1.1. a 5.2.2.5.
5.2.4.3. Vodní přítěž je povolena.
5.2.4.4. Pro bodování soutěží v 15m třídě nebudou použity indexy kluzáků.
5.2.5.

Osmnáctimetrová třída (18m)

5.2.5.1. Soutěží 18m třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky splňující podmínky odstavce 7.7.2. SC3.
5.2.5.2. Oddělení samostatné 18m třídy je možné pouze za splnění podmínek odstavců 5.1.1. a 5.2.2.5.
5.2.5.3. Vodní přítěž je povolena.
5.2.5.4. Pro bodování soutěží v 18m třídě nebudou použity indexy kluzáků.
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5.2.6.

Volná třída (Open)

5.2.6.1. Soutěží Open třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky splňující podmínky odstavce 7.7.1. SC3.
5.2.6.2. Oddělení samostatné Open třídy je možné pouze za splnění podmínek odstavců 5.1.1. a 5.2.2.5.
5.2.6.3. Vodní přítěž je povolena.
5.2.6.4. Pro bodování soutěží v Open třídě nebudou použity indexy kluzáků.
5.2.7.

Ultralehké kluzáky (UL)

5.2.7.1. Soutěží UL třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky splňující podmínky odstavce 1.04.d. SC3.
5.2.7.2. Pokud bude UL třída otevřena samostatně, nebudou pro bodování v této třídě použity indexy
kluzáků.
5.2.7.3. Vodní přítěž není povolena.
5.2.8.

Dvoumístné kluzáky v rámci PMČR, PMRg a PMČR_J

ZM2

5.2.8.1. V průběhu soutěže mohou dvoumístné kluzáky létat v jedno i dvoumístném obsazení.
5.2.8.2. Ve výsledkové listině bude uváděn pouze velitel letadla, který nesmí být během soutěže změněn.
5.2.8.3. Změna druhého člena posádky během soutěže je povolena.
5.2.8.4. Mezinárodní posádky jsou povoleny.
5.2.8.5. Vodní přítěž pro dvoumístné kluzáky je povolena, pokud je povolena v dané třídě a není
překročena MTOW kluzáku a třídy dle 5.1.4.
5.2.8.6. Pravidla odstavce 5.2.8. platí pro účast dvoumístných kluzáků v rámci PMČR, PMRg a PMČR_J.
Pravidla pro PMČR_D stanovuje odstavec 5.3.

5.3.

Třídy Mistrovství ČR - dvoumístné kluzáky

5.3.1.

Dvoumístné kluzáky (Duo-Klub)

5.3.1.1. Soutěží Duo-Klub třídy se mohou zúčastnit pouze dvoumístné kluzáky s indexem DAeC
nepřesahujícím 80 (např. L13 a L23).
5.3.1.2. Soutěžní tratě Duo-Klub třídy budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 78.
5.3.1.3. Soutěže v Duo-Klub třídě musí být bodovány za použití vzorců obsahujících handicapový faktor
(indexy DAeC) pro porovnání výkonnosti jednotlivých kluzáků.
5.3.1.4. Kluzáky musí po celou dobu soutěže létat ve dvojím obsazení. Změna druhého člena posádky
během soutěže je povolena.
5.3.1.5. Vodní přítěž není povolena.
5.3.2.

Dvoumístné kluzáky (Duo-Kombi)

5.3.2.1. Soutěží Duo-Kombi třídy se mohou zúčastnit pouze dvoumístné kluzáky zařazené do indexového
listu DAeC.
5.3.2.2. Soutěžní tratě Duo-Kombi třídy budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 110.
5.3.2.3. Soutěže v Duo-Kombi třídě musí být bodovány za použití vzorců obsahujících handicapový faktor
(indexy DAeC) pro porovnání výkonnosti jednotlivých kluzáků.
5.3.2.4. Kluzáky musí po celou dobu soutěže létat ve dvojím obsazení. Změna druhého člena posádky
během soutěže je povolena.
5.3.2.5. Pokud bude Duo-Kombi třída otevřena jako jediná soutěžní třída společně pro kluzáky tříd
Duo-Klub a Duo-Kombi, potom budou soutěžní tratě Duo-Kombi třídy vyhlašovány na kluzák s
indexem DAeC 78.
Vodní přítěž není povolena.
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5.3.2.6. Pokud bude Duo-Kombi třída otevřena samostatně, potom budou soutěžní tratě Duo-Kombi třídy
vyhlašovány na index DAeC 110.
Vodní přítěž je povolena.

5.4.

Pravidla pro otevření tříd - jednomístné kluzáky
Pořadatel soutěže otevře soutěžní třídy podle počtu soutěžících skutečně přihlášených do soutěže
v den registrace a podle následujících pravidel.
Otevření soutěžních tříd vyhlásí Pořadatel na poradě účastníků soutěže při zahájení soutěže.

5.4.1.

Plachtařské mistrovství ČR (PMČR)

5.4.1.1. PMČR bude otevřeno ve dvou základních třídách dle odstavců 5.2.1. (Klub) a 5.2.2. (Kombi).
5.4.1.2. Otevření dalších soutěžních tříd dle odstavců 5.2.3. až 5.2.6. je možné za splnění podmínky
minimálně 10 soutěžících, kteří zůstanou ve třídě Kombi.
5.4.1.3. Otevření další třídy, resp. přesun soutěžících z třídy Kombi do tříd dle odstavců 5.2.3. až 5.2.6.
provede Pořadatel dle rozhodnutí každého soutěžícího uvedeného v přihlášce.
5.4.1.4. Přihláška na PMČR musí obsahovat základní volbu (Klub nebo Kombi) třídy, a volbu oddělené
třídy Std, 15m, 18m, Open pro případ, bude-li splněna podmínka pro otevření samostatné třídy.
5.4.1.5. Soutěžící má právo zvolit buď pouze základní třídu Kombi, nebo oddělenou třídu (Std, 15m, 18m,
Open) v případě, že má zájem létat v samostatné třídě podle odstavců 5.2.3. až 5.2.6.
5.4.1.6. Nebude-li zachován počet minimálně 10 soutěžících ve třídě Kombi po oddělení samostatných tříd,
bude samostatná třída s nejmenším počtem soutěžících přesunuta zpět do Kombi třídy s tím, že
soutěžící přesunutí do Kombi třídy budou bodováni ve dvou třídách - samostatné a Kombi.
5.4.1.7. Změna soutěžního kluzáku a třídy je možná nejpozději při registraci soutěžícího.
5.4.1.8. Konečné rozhodnutí o třídách, ve kterých bude soutěž probíhat, oznámí Pořadatel na poradě
soutěžících před začátkem soutěže.
ZM2
5.4.1.9. S ohledem na počet soutěžících v Kombi třídě a samostatných třídách mohou tyto třídy létat na
stejných tratích.
ZM2
5.4.2.

Plachtařské mistrovství ČR juniorů a akademiků (PMČR_J) a Plachtařské mistrovství
regionů (PMRg)
ZM2

5.4.2.1. PMČR_J a PMRg bude otevřeno ve dvou základních třídách dle odstavců 5.2.1. (Klub) a 5.2.2.
(Kombi).
5.4.2.2. Nebude-li splněna podmínka minimálního počtu 10 soutěžících v obou třídách, bude soutěž
otevřena pouze ve třídě Kombi bez možnosti použití vodní přítěže!
5.4.2.3. Přihláška na soutěže PMČR_J a PMRg musí obsahovat možnost volby třídy Klub nebo Kombi.
5.4.2.4. Konečné rozhodnutí o třídách, ve kterých bude soutěž probíhat, oznámí Pořadatel na poradě
soutěžících před začátkem soutěže.
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5.4.3.

Plachtařské mistrovství ČR ultralehkých kluzáků (PMČR_UL)

5.4.3.1. PMČR_UL bude pořádáno vždy společně s některou ze soutěží dle odstavce 3.1.
5.4.3.2. PMČR_UL bude otevřeno za splnění podmínky minimálního počtu 10 soutěžících.
5.4.3.3. Nebude-li podmínka minimálního počtu soutěžících splněna, budou kluzáky UL třídy přednostně
zařazeny do třídy Klub (případně Kombi - bez použití vodní přítěže) v soutěži, společně se kterou
mělo být PMČR_UL pořádáno.
5.4.3.4. Konečné rozhodnutí o třídách, ve kterých bude soutěž probíhat, oznámí Pořadatel na poradě
soutěžících před začátkem soutěže.
5.4.3.5. Kluzákům UL třídy bude přidělen index dle aktuálního listu DAeC. Pokud není kluzák uveden
v indexovém listu DAeC, bude použit index uvedený v pravidlech CPS pro daný soutěžní rok, nebo
jej před začátkem soutěže stanoví PK AeČR.
Není-li pro kluzák index stanoven, stanoví jej PK na základě žádosti pilota doručené předsedovi PK
nejméně 30 dní před začátkem soutěže.

5.5.

Pravidla pro otevření tříd - dvoumístné kluzáky (PMČR_D)
Pořadatel soutěže otevře soutěžní třídy podle počtu soutěžících skutečně přihlášených do soutěže
v den registrace a podle následujících pravidel.
Otevření soutěžních tříd vyhlásí Pořadatel na poradě účastníků soutěže před zahájením soutěže.

5.5.1.

Plachtařské mistrovství ČR dvousedadlovek (PMČR_D)

5.5.1.1. PMČR_D bude otevřeno ve dvou základních třídách dle odstavců 5.3.1. (Duo-Klub) a 5.3.2.
(Duo-Kombi).
5.5.1.2. Pravidlo minimálního počtu 10 soutěžících ve třídě nesmí být porušeno.
5.5.1.3. Soutěžící má právo zvolit třídu Duo-Klub nebo Duo-Kombi dle odstavců 5.3.1. a 5.3.2.
5.5.1.4. Pokud by vlivem otevření samostatné třídy Duo-Klub nedošlo k otevření třídy Duo-Kombi vzhledem
k malému počtu kluzáků v této třídě, potom budou všechny kluzáky ve třídě Duo-Klub létat a budou
bodovány ve dvou třídách: Duo-Klub a Duo-Kombi.
5.5.1.5. Konečné rozhodnutí o otevření tříd oznámí Pořadatel na poradě soutěžících před začátkem
soutěže.

6.

Mistrovství ČR

6.1.

Všeobecná ustanovení
Podmínkou účasti na Mistrovstvích dle odstavce 3.1. pořádaných AeČR je splnění podmínek pro
udělení stříbrného odznaku FAI a oprávnění létat typ kluzáku, na kterém se pilot/pilotka soutěže
zúčastní.
Podmínkou účasti na PMČR je nálet minimálně 100 hodin ve funkci velitele kluzáku.
Podmínkou účasti na ostatních Mistrovstvích ČR (PMČR_J, PMČR_D, PMČR_UL a PMRg) je
nálet minimálně 50 hodin ve funkci velitele kluzáku.

6.2.

Pořádání Mistrovství
Jednotlivá Mistrovství dle odstavce 3.1. tohoto SŘ jsou pořádána v jednoletém intervalu.
Pořadatele jednotlivých Mistrovství vybere PK na základě výběrového řízení vyhlášeného Výborem
AeČR pro daný ročník soutěže.
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Pořadatel soutěže musí zajistit uvedení roku narození, příslušnosti k domovskému AK a regionu
každého soutěžícího v přihlášce a na oficiální výsledkové listině soutěže.
Vzor přihlášky je uveden v Příloze 1.

6.3.

Nominace soutěžících

6.3.1.

Nominaci provádí PK na základě nominačních kritérií uvedených v tomto SŘ.

6.3.2.

Pro každé nominační kritérium dle tohoto SŘ stanoví PK pořadí náhradníků. Maximální počet
náhradníků pro každé nominační kritérium je 5, pokud není v tomto SŘ stanoveno jinak.

6.3.3.

Pokud není v tomto SŘ stanoveno jinak, a pokud se počet startujících nenaplní z řádně
nominovaných pilotů a pilotek, včetně nominovaných náhradníků v každé kategorii, může
Pořadatel doplnit počet soutěžících z ostatních řádně doručených přihlášek. Pořadí se v tomto
případě stanoví podle pořadí doručených přihlášek.

6.3.4.

Pokud není v tomto SŘ stanoveno jinak, může Pořadatel soutěže zvýšit celkový počet soutěžících
podle svých kapacitních možností za předpokladu, že soutěžící splňují nominační kritéria dle
odstavce 6.1.

6.3.5.

Nominace soutěžících - nečlenů AeČR
Umožňuje-li to kapacita pořádajícího letiště, mohou se jednotlivých Mistrovství zúčastnit soutěžící,
kteří nejsou členové AeČR. Soutěžící musí splňovat podmínky stanovené odstavcem 6.1.
Soutěžící, nečlenové AeČR, se mohou Mistrovství zúčastnit pouze za předpokladu, že splnili
postupová kritéria z nižších soutěží, tak, jak je stanoveno v následujících odstavcích.
Pořadatel soutěže může po nečlenech AeČR požadovat zvýšené poplatky za poskytnuté služby
(startovné, cena vleků, apod.).

6.3.6.

Nominace zahraničních účastníků
Umožňuje-li to kapacita pořádajícího letiště, mohou se jednotlivých Mistrovství zúčastnit zahraniční
účastníci. Soutěžící musí splňovat podmínky stanovené odstavcem 6.1.
Při větším počtu přihlášek, než je kapacita letiště Pořadatele, rozhoduje o pořadí přijetí do soutěže
datum doručení přihlášky Pořadateli.

6.4.

Platnost Mistrovství
Minimální počet soutěžících na Mistrovství/ve třídě, nutný pro její otevření a pro vyhlášení
Mistra/Mistryně/vítěze v dané soutěži/třídě je stanoven odstavcem 5.1.1.
Mistrovství je v dané třídě platné při odlétání minimálně čtyř bodovaných disciplín.
Disciplína je bodována za předpokladu, že minimálně 25% soutěžících ve třídě, kteří v daný den
provedli soutěžní vzlet, přesáhne 100 km handicapované vzdálenosti.
Neplatnost Mistrovství v některé ze tříd neovlivňuje platnost Mistrovství v ostatních otevřených
třídách.
ZM2

6.5.

Vyhlášení vítězů
Na základě konečného pořadí v jednotlivých třídách je na jednotlivých Mistrovstvích vyhlášen
pilot/pilotka na prvním místě Mistrem/Mistryní v dané třídě.
Pokud se na prvním místě ve třídě Mistrovství neumístní žena, bude první žena v celkovém pořadí
třídy vyhlášena Mistryní třídy.
Pokud první místo obsadí zahraniční účastník/účastnice, je vyhlášen/a mezinárodním
Mistrem/Mistryní a pilot/pilotka ČR na nejlepším místě je vyhlášen Mistrem/Mistryní ČR.
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6.6.
6.6.1.

PMČR - Plachtařské mistrovství ČR
Cílem PMČR je:
• porovnání výkonnosti nejlepších pilotů ČR
• určení Mistrů ČR v jednotlivých třídách a kategoriích
• nominace soutěžících pro obsazení mezinárodních soutěží
• nominace soutěžících na příští ročník soutěží pořádaných AeČR

6.6.2.

Třídy PMČR
PMČR je pořádáno ve třídách dle odstavců 5.2. a 5.4. tohoto SŘ.

6.6.3.

Pořádání PMČR
PMČR je pořádáno v termínu, který nekoliduje s mezinárodními soutěžemi úrovně MS, ME, WAG a
Grand Prix.
ZM2
PMČR může proběhnout v jednom termínu a na jednom místě ve všech otevřených třídách, nebo
může být rozděleno na samostatné soutěže v oddělených třídách a v různých termínech.
Rozdělení PMČR na samostatné soutěže stanoví PK v zápise ze svého jednání.
PK si vyhrazuje právo stanovit třídy, ve kterých bude PMČR pořádáno, budou-li PMČR
v jednotlivých třídách pořádána odděleně.

6.6.4.

Nominace na PMČR - všeobecně
Na PMČR nominuje PK celkem 60 pilotů/pilotek a příslušný počet náhradníků pro každé nominační
kritérium.
PMČR se mohou zúčastnit pouze soutěžící nominovaní dle jednotlivých bodů odstavců 6.6.5.,
6.6.6. a 6.6.7. Pořadatel soutěže nemůže doplnit soutěžící na základě jiných kritérií.

6.6.5.

Řádná nominace
Na PMČR jsou nominováni:

6.6.5.1. všichni členové reprezentačního družstva (RD) ČR stanoveného pro daný soutěžní ročník,
6.6.5.2. další soutěžící, kteří se umístili v konečném pořadí na posledním platném PMČR ve své třídě
nejhůře v 1/2,
6.6.5.3. první 3 soutěžící z posledního platného PMČR_J mimo RD,
6.6.5.4. první 3 soutěžící ženy v pořadí z posledního platného PMRg mimo RD,
6.6.5.5. 3 soutěžící může navrhnout PK podle jiných kritérií dle odstavce 9.,
6.6.5.6. ostatní soutěžící z posledního platného PMRg v pořadí podle umístění, do naplnění celkového
počtu nominovaných dle 6.6.4.
Je-li PMRg pořádáno ve více třídách, a/nebo ve více regionech, pak jsou na PMČR nominováni
soutěžící podle korigovaných bodů z jednotlivých tříd/regionů do naplnění celkového počtu
nominovaných dle 6.6.4.
V případě neplatnosti některé ze soutěžních tříd posledního PMRg budou pro výpočet
korigovaných bodů použity výsledky z posledního platného PMRg v dané třídě.
ZM2
6.6.6.

Nominace zahraničních účastníků
PMČR se mohou zúčastnit zahraniční účastníci pouze v případě, že nebude omezen počet řádně
nominovaných soutěžících z ČR a soutěžící splňuje podmínky odstavce 6.1. tohoto SŘ.
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6.6.7.

Volná nominace
Volnou nominaci je možné využít pouze v tom případě, že pilot na PMČR nepostupuje podle
žádného z bodů odstavce 6.6.5.
Umožňuje-li to kapacita pořádajícího letiště, mohou se z členů AeČR mimo řádně nominovaných
do soutěže přihlásit také piloti/pilotky, kteří se:

6.6.7.1. v posledních 3 letech před rokem konání soutěže zúčastnili MS, ME, WAG nebo Světové Grand
Prix jako velitel kluzáku,
ZM2
6.6.7.2. umístili v aktuálním Všeobecném Žebříku AeČR do 50 místa,

ZM2

6.6.7.3. umístili v aktuálním Ženském Žebříku AeČR do 5 místa.

ZM2

Při větším počtu přihlášek, než je kapacita letiště Pořadatele, rozhoduje o přijetí do soutěže pořadí
soutěžícího v aktuálním Všeobecném Žebříku AeČR s podmínkou zaplacení vkladu v termínu
stanoveném Pořadatelem.
ZM2

6.7.

PMČR_J - Plachtařské Mistrovství ČR Juniorů a Akademiků

6.7.1.

Cílem PMČR_J je:

ZM2

• porovnání výkonnosti nejlepších pilotů - juniorů a akademiků ČR

ZM2

• určení juniorských a akademických Mistrů ČR v jednotlivých třídách

ZM2

• nominace soutěžících pro obsazení mezinárodních juniorských soutěží
• nominace soutěžících na příští ročník soutěží pořádaných AeČR
6.7.2.

Třídy PMČR_J
PMČR_J je pořádáno ve třídách dle odstavců 5.2. a 5.4. tohoto SŘ.
PK si vyhrazuje právo stanovit třídy, ve kterých bude PMČR_J pořádáno.

6.7.3.

Pořádání PMČR_J
PMČR_J je pořádáno v termínu, který nekoliduje s mezinárodními juniorskými soutěžemi úrovně
MS a ME.
PMČR_J proběhne v jednom termínu a na jednom místě ve všech otevřených třídách.

6.7.4.

Nominace na PMČR_J
PMČR_J se mohou zúčastnit pouze soutěžící, kteří splňují statut juniora, nebo statut akademika. ZM2
Na PMČR_J nominuje PK celkem 30 pilotů/pilotek a příslušný počet náhradníků pro každé
nominační kritérium.
Na PMČR_J jsou nominováni soutěžící (splňující statut juniora):

6.7.4.1. všichni členové reprezentačního družstva ČR,
6.7.4.2. všichni soutěžící - účastníci posledního platného PMČR,
6.7.4.3. další soutěžící, kteří se umístili v konečném pořadí na posledním platném PMČR_J ve své třídě
nejhůře v 1/2,
6.7.4.4. ostatní soutěžící nominuje PK v pořadí podle umístění v CPS předchozího roku do naplnění
celkového počtu 30 nominovaných,
6.7.4.5. akademici, nesplňující statut juniora, mají na PMČR_J rezervováno 5 soutěžních míst nad rámec
nominace stanovené bodem 6.7.4.4.,
ZM2
6.7.4.6. další soutěžící může navrhnout PK podle jiných kritérií dle odstavce 9. tohoto SŘ.
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6.7.5.

Statut juniora

ZM2

Za juniora jsou považování všichni soutěžící, kteří dovrší maximálně 25 let v kalendářním roce
konání soutěže.
6.7.6.

Statut akademika

ZM2

Za akademika jsou považováni všichni soutěžící, kteří jsou řádnými studenty (vlastní platný studijní
index) pregraduálního prezenčního, kombinovaného, nebo postgraduálního studia. Dále absolventi
jakéhokoliv vysokoškolského studia do 1 roku po promoci.
Týká se pouze Vysokých škol registrovaných u MŠMT.

6.8.

PMČR_D - Plachtařské Mistrovství ČR Dvoumístných kluzáků

6.8.1.

Cílem PMČR_D je:
• porovnání výkonnosti nejlepších pilotů dvoumístných kluzáků ČR
• určení Mistrů ČR dvoumístných kluzáků v jednotlivých třídách
• nominace soutěžících na příští ročník soutěží dvoumístných kluzáků pořádaných AeČR

6.8.2.

Třídy PMČR_D
PMČR_D je pořádáno ve třídách dle odstavců 5.2.8. a 5.5. tohoto SŘ.
PK si vyhrazuje právo stanovit třídy, ve kterých bude PMČR_D pořádáno.

6.8.3.

Pořádání PMČR_D
PMČR_D proběhne v jednom termínu a na jednom místě ve všech otevřených třídách.

6.8.4.

Nominace na PMČR_D
Na PMČR_D nominuje PK celkem 10 pilotů/pilotek a příslušný počet náhradníků pro každé
nominační kritérium.
Na PMČR_D jsou nominováni:

6.8.4.1. první 1/2 soutěžících v pořadí podle umístění ve své třídě na posledním platném PMČR_D,
(v případě rozdělení posádky se právo nominace vztahuje na soutěžící uvedené ve výsledkové
listině jako Velitel kluzáku. Za velitele kluzáku budou považováni soutěžící uvedení ve výsledkové
listině na prvním místě),
6.8.4.2. ostatní soutěžící nominuje PK prostřednictvím Pořadatele soutěže v pořadí podle umístění v CPS
předchozího roku do naplnění celkového počtu 10 nominovaných,
6.8.4.3. další soutěžící může navrhnout PK podle jiných kritérií dle odstavce 9. tohoto SŘ.

6.9.

PMRg - Plachtařské Mistrovství Regionů

6.9.1.

Cílem PMRg je:
• porovnání výkonnosti pilotů z jednotlivých regionů ČR
• určení regionálních Mistrů v jednotlivých třídách a kategoriích
• nominace soutěžících na příští ročník PMČR a PMRg

6.9.2.

Třídy PMRg
PMRg je pořádáno ve třídách dle odstavců 5.2. a 5.4. tohoto SŘ.
PK si vyhrazuje právo stanovit třídy, ve kterých bude PMČR pořádáno.
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6.9.3.

Pořádání PMRg
PMRg je pořádáno v termínu, který nekoliduje s PMČR a PMČR_J.
PMRg může proběhnout v jednom termínu a na jednom místě ve všech otevřených třídách, nebo
může být rozděleno do více regionů a v různých termínech. Rozdělení PMRg na více
samostatných regionálních soutěží stanoví PK v zápise ze svého jednání.

6.9.4.

Nominace na PMRg
Na PMRg nominuje PK minimálně 50 pilotů/pilotek a příslušný počet náhradníků pro každé
nominační kritérium.
Na PMRg jsou nominováni:

6.9.4.1. všichni soutěžící z posledního platného PMČR, kteří nepostoupili na PMČR v roce konání PMRg,
6.9.4.2. prvních 10 soutěžících z posledního platného PMRg, kteří nepostoupili na PMČR v roce konání
PMRg, v pořadí podle korigovaných bodů ze všech tříd,
ZM2
V případě neplatnosti některé ze soutěžních tříd posledního PMRg budou pro výpočet
korigovaných bodů použity výsledky z posledního platného PMRg v dané třídě.
ZM2
6.9.4.3. soutěžící z regionů Čechy 1, Čechy 2 a Morava v pořadí podle celkového umístění v CPS
předcházejícího roku konání PMRg do naplnění celkového počtu minimálně 50 nominovaných, ZM2
6.9.4.4. další soutěžící může navrhnout PK podle jiných kritérií dle odstavce 9. tohoto SŘ.

6.10.

Pohárové soutěže (soutěže pořádané paralelně s PMČR_J, PMČR_D, PMRg)

ZM2

Tento odstavec stanovuje pravidla pro pořádání pohárových soutěží v souběhu s hlavními
soutěžemi AeČR (PMČR_J, PMČR_D a PMRg).
Pokud se v následujícím textu mluví o hlavní a pohárové soutěži, jsou tím myšleny všechny
otevřené třídy obou soutěží.
6.10.1.

Pohárová soutěž v souběhu s PMČR není přípustná

ZM2

6.10.2.

Pravidla pro pořádání pohárových soutěží

ZM2

• minimální počet soutěžících pro otevření pohárové soutěže je 10
• během soutěže musí být zabráněno jakékoliv spolupráci a ovlivňování mezi soutěžícími hlavní
a pohárové soutěže
• radiová korespondence mezi soutěžícími hlavní a pohárové soutěže je nežádoucí, vyjma
bezpečnostní a tísňové korespondence, korespondence ohledně otevření, případně zrušení
letového úkolu a předání tranzitu po přistání do terénu
• tratě pohárové soutěže musí být odlišné od tratí hlavní soutěže
• pokud je to možné, je třeba zabránit souběhu jednotlivých ramen tratě mezi pohárovou a hlavní
soutěží
• grid hlavní a pohárové soutěže musí být oddělen
• pokud je zahájen vzlet třídy pohárové nebo hlavní soutěže, musí kluzáky ostatních tříd vyčkat
na ukončení vzletu právě vzlétající třídy
• všechny lety hlavní i pohárové soutěže musí být dokladované záznamem z GNSS FR, záznamy
všech pilotů musejí být k dispozici organizátorovi soutěže
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7.

Reprezentace ČR

7.1.

Všeobecná ustanovení
Hlavním principem Reprezentace ČR (RD + RV) je zachování kontinuity rozšiřování kvalitního
týmu pilotů pro účast na vrcholných soutěžích a zachování vysoké úrovně reprezentace ČR.
Právo reprezentovat ČR v bezmotorovém létání a být členem/členkou Reprezentačního družstva
ČR (RD) nebo Reprezentačního výběru ČR (RV) mají pouze soutěžící, kteří jsou členy AeČR a
plní své povinnosti k AeČR.
Právo reprezentovat ČR mají všichni členové RD, RV a soutěžící, kteří jsou vedeni v aktuálním
Všeobecném Žebříku pilotů do 50 místa, nebo v aktuálním Žebříku Žen do 10 místa (dále jen v
Žebřících, viz. 8.).
ZM2
Pokud se pilot/pilotka chce soutěže zúčastnit jako reprezentant ČR, musí přihlášku na soutěž
podat přes sekretariát AeČR.

7.1.1.

7.1.2.

Nominace do RD a RV se provádí na budoucí soutěžní rok podle počtu míst na soutěžích, které
budou v daném soutěžním období probíhat. Zpravidla na soutěže typu Mistrovství Světa (MS),
Mistrovství Evropy (ME), Světové letecké hry (WAG) a na soutěžní období spojené s těmito
soutěžemi.
Reprezentační výběr je stanoven:

ZM2

• celkovým pořadím do 20 místa včetně ve Všeobecném Žebříku
• pořadím 8 nejlepších juniorů ve Všeobecném Žebříku
• pořadím 8 nejlepších žen v Žebříku Žen
O počátku a časové délce soutěžního období a tím i platnosti členství v RD a RV rozhoduje
s konečnou platností PK.
7.1.3.

Nominaci do RD a RV navrhuje na základě Žebříků trenér RD a schvaluje PK.

7.2.

Reprezentační družstvo ČR (RD)
Reprezentační družstvo je rozděleno do kategorií:

7.2.1.

Reprezentační družstvo všeobecné (RD_G)
Členem/členkou všeobecného RD_G mohou být muži, ženy i junioři podle jejich umístění ve
Všeobecném Žebříku.
ZM2

7.2.2.

Reprezentační družstvo žen (RD_F)
Členkou RD_F mohou být ženy podle jejich umístění v Žebříku Žen.

7.2.3.

Reprezentační družstvo juniorů (RD_J)
Členem/členkou juniorského RD_J mohou být muži, nebo ženy podle jejich umístění
ve Všeobecném Žebříku, splňující statut juniora.
ZM2

7.3.

Zařazení do RD
Do RD budou ve své kategorii zařazeni soutěžící:

7.3.1.

úřadující Mistr/Mistryně Světa, a/nebo Mistr/Mistryně Evropy, a/nebo Vítěz/Vítězka WAG, a/nebo
Vítěz/Vítězka Světové Grand Prix,
ZM2

7.3.2.

soutěžící v pořadí dle aktuálních Žebříků ve své kategorii do naplnění celkového počtu volných
soutěžních míst stanovených pro světovou soutěž (MS, ME, WAG, Světovou Grand Prix),
ZM2

7.3.3.

PK může v každé z kategorií dle 7.2. na návrh trenéra RD v daném soutěžním ročníku nominovat
do RD jednoho pilota/pilotku podle pravidel dle odstavce 9. tohoto SŘ.
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8.

Žebříky pilotů

8.1.

Všeobecná ustanovení
Pro účely nominace do RD, RV a nominace na mezinárodní soutěže dle tohoto SŘ stanoví
Plachtařská Komise Všeobecný Žebřík pilotů a Žebřík Žen (dále jen Žebříky).
ZM2

8.1.1.

Do Všeobecného Žebříku budou zahrnuty soutěže jednotlivých pilotů/pilotek, vyjma soutěží čistě
ženských, za respektování pravidel uvedených v textu následujícím.
ZM2

8.1.2.

Do Žebříku žen budou zahrnuty soutěže jednotlivých pilotek, za respektování pravidel uvedených
v textu následujícím.
ZM2

8.1.3.

Do Žebříků se započítávají celkem 3 nejlepší výsledky soutěžícího z centralizovaných soutěží za
poslední 3 soutěžní roky podle následujících pravidel:

8.1.3.1. z aktuálního soutěžního roku výsledky maximálně tří soutěží,
8.1.3.2. z minulého soutěžního roku výsledky maximálně dvou soutěží,
8.1.3.3. z předminulého soutěžního roku výsledek maximálně jedné soutěže.
8.1.4.

Nový soutěžní ročník začíná vždy 1.1. kalendářního roku. Pro určení, do kterého ročníku soutěží
lze soutěž zařadit, je důležité oficiální označení soutěže rokem konání soutěže.

8.1.5.

Výsledek soutěže započítané do Žebříků musí splňovat požadavky na platnost soutěže dle
odstavců 5.1. a 6.4. tohoto SŘ.

8.1.6.

Výpočet Bodů Žebříků se provádí podle odstavce 8.3. tohoto SŘ.

8.1.7.

Pro stanovení Bodů Žebříků budou použity korigované body stanovené z oficiálních výsledkových
listin jednotlivých tříd Mistrovství ČR, soutěží MS, ME, WAG, Grand Prix a ostatních.
ZM2

8.1.8.

Korigované body soutěže/třídy pro Žebříky budou stanoveny z výsledkových listin včetně
zahraničních účastníků.
Korigované body PMČR_J budou stanoveny ze společné výsledkové listiny juniorů a akademiků. ZM2

8.1.9.

Výpočet korigovaných bodů soutěže/třídy je prováděn podle odstavce 8.5. tohoto SŘ.

8.1.10.

Pokud bude soutěžící chtít využít výsledků jiné soutěže, které se zúčastnil, musí dodat kopii
oficiální výsledkové listiny této soutěže do 30.9. kalendářního roku předsedovi PK AeČR.

8.1.11.

Do Žebříků mohou být zařazeny pouze soutěže nediskriminačního charakteru, tedy takové,
kde není omezena účast některých soutěžících. Příkladem takové soutěže jsou např. soutěže pro
pozvané účastníky.
ZM2
Nominační soutěže a juniorské soutěže nejsou považovány za diskriminační. Ženské soutěže jsou
bodovány v samostatném Žebříku.
ZM2

8.2.

Informace Žebříků
V Žebřících budou mimo jiné vyznačeny tyto informace:
• kategorie „žena“ a „junior“
• název soutěže a třídy, jejichž výsledky byly použity pro výpočet bodů Žebříku
• rok narození soutěžícího

8.3.

Body Žebříků
B = B1 × K1 + B2 × K2 + B3 × K3
kde: B jsou Celkové body Žebříku
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B1, B2, B3 jsou korigované body pilota v soutěži/třídě vztažené vždy k nejlepšímu výsledku
v soutěži/třídě přepočítanému na 10.000 bodů (viz. 8.5.)
K1, K2, K3 jsou koeficienty jednotlivých soutěží

8.4.

Koeficient soutěže Ki

ZM2

Koeficient soutěže rozlišuje kvalitu a bodové ohodnocení soutěže. Jednotlivým soutěžím jsou
přiřazeny tyto koeficienty Ki:
Ki = 1,10 pro Mistrovství Světa (MS - WGC)
Ki = 1,10 pro Světové letecké hry (WAG)
Ki = 1,10 pro Světovou Grand Prix
Ki = 1,10 pro Mistrovství Evropy (ME - EGC)
Ki = 1,05 pro Předzávod MS - WGC, ME - EGC a WAG
Ki = 1,00 pro Mistrovství Světa (MS - WGC) juniorů
Ki = 1,00 pro Mistrovství Evropy (ME - EGC) juniorů
Ki = 1,00 pro PMČR
Ki = 1,00 pro národní Mistrovství plachtařsky vyspělých zemí (AT, DE, FR, GB, PL)
Ki = 1,00 pro nominační Grand Prix
Ki = 0,90 pro Předzávod MS - WGC a ME - EGC juniorů
Ki = 0,90 pro PMRg
Ki = 0,90 pro národní Mistrovství ostatních zemí
Ki = 0,90 pro Pribina Cup
Ki = 0,85 pro PMČR_J
Ki = 0,75 pro PMČR_D
Ki = 0,60 pro místní plachtařské soutěže pořádané v ČR a uvedené v soutěžním kalendáři AeČR
V případě, že se soutěžící zúčastní soutěže, pro kterou není stanoven koeficient, určí koeficient
této soutěže PK při svém nejbližším zasedání.
Pokud se jedná o soutěž pořádanou v ČR, musí být tato soutěž uvedena v soutěžním kalendáři
AeČR pro daný soutěžní rok.
PK má právo korigovat koeficient soutěže v souladu s korekcí koeficientu soutěže provedenými
v Ranking listu IGC.
8.4.1.

Pohárové soutěže

ZM2

Jsou soutěže pořádané na stejném místě a ve stejném čase, jako hlavní soutěže AeČR: PMRg,
PMČR_J, PMČR_D. Pohárová soutěž nemůže být pořádána v souběhu s PMČR.
Pohárové soutěže budou ohodnoceny koeficientem soutěže Ki o 0,10 nižším, než je koeficient
hlavní soutěže, s kterou je pohárová soutěž pořádána.

8.5.

Korigované body pilota v soutěži/třídě
Korigované body pilota v soutěži/třídě Bi jsou vypočteny z výsledkové listiny konečného pořadí
podle vzorce:
Bi = BP / BV × 10.000
kde: BP jsou body pilota v soutěži/třídě
BV jsou body vítěze v soutěži/třídě
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9.

Jiná kritéria pro nominaci
PK může nominovat na jednotlivé soutěže (dle odstavců 6.6.5.5., 6.7.4.5., 6.8.4.3. a 6.9.4.4.) a do
RD (dle odstavce 7.3.3.) soutěžící s odpovídající výkonností a kvalifikací:
• pokud prokázali mimořádnou výkonnost v některé jiné plachtařské soutěži

ZM2

• po přestávce v létání způsobené úrazem nebo nemocí
• po přestávce v létání způsobené výkonem povolání
• pilotky po přestávce v létání způsobené mateřstvím
• ostatní, kteří o to požádají a PK rozhodne o vyhovění jejich žádosti

10.

Příslušnost aeroklubů k regionům

10.1.

Region Čechy 1.
Benešov, Beroun, Bystřice u Benešova, České Budějovice, Erpužice, Hořovice, Jindřichův Hradec,
Karlovy Vary, Karlštejn, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy, Mladá Boleslav, Nesvačily, Panenský
Týnec, Plasy, Plzeň - Letkov, Praha - Letňany, Prachatice, Příbram, Rakovník, Slaný, Soběslav,
Staňkov, Strakonice, Tábor, Tachov, Točná, Toužim, Vlašim, Zbraslavice.

10.2.

Region Čechy 2.
Broumov, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Dvůr Králové nad Labem, Hodkovice nad Mohelkou,
Hořice, Hradčany u Mimoně, Hronov, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Letecká
společnost na Vysočině, Liberec, Mnichovo Hradiště, Most, Nové Město nad Metují, Pardubice,
Polička, Přibyslav, Raná, Roudnice nad Labem, Skuteč, Turnov, Ústí nad Orlicí, Vrchlabí, Vysoké
Mýto, Východočeský aeroklub Pardubice, Žamberk.
ZM1

10.3.

Region Morava
Bohuňovice, Brno - Medlánky, Brno - Slatina, Břeclav, Frýdlant, Holešov, Hranice, Jeseník, Jihlava,
Krnov, Kroměříž, Křižanov, Kunovice, Kyjov, Moravská Třebová, Olomouc, Prostějov, Slavičín,
Stichovice, Šumperk, Vyškov, Zábřeh.

11.

Přílohy

ZM2

Příloha 1 - Vzor přihlášky soutěžícího
Příloha 2 - Vzor přihlášky k organizaci a pořádání soutěže
Příloha 3 - Postup Odvolání k AeČR proti rozhodnutí Jury na plachtařských soutěžích
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12.

Změnový list

Změna č.:

Platí od:

Změnu provedl:

Datum:

Podpis:

1.

1.1.2005

Petr Koutný

20.2.2005

PKoutny v.r.

2.

1.1.2007

Petr Koutný

18.2.2007

PKoutny v.r.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Příloha 1 SŘ AeČR - bezmotorové létání

VZOR přihlášky soutěžícího

Závazná přihláška pro
Plachtařské mistrovství ČR (juniorů, dvousedadlovek, regionů, UL kluzáků) 200x
Místo konání xx.x. - xx.x.200x, http://www.xxxxx.cz/
Soutěžící:
Jméno a příjmení: ........................................................... Rok narození: .........................................
Aeroklub: ......................................................................... Variabilní symbol: ...................................
Variabilní symbol uveďte kvůli identifikaci zaplacených vkladů.

Region:
Čechy 1.
Čechy 2.
Morava
Členství v AeČR:
ano
ne
E-mail: ............................................................................. Telefon (mobil): ......................................
Jiný kontakt: ........................................................................................................................................
Bydliště: ..............................................................................................................................................
Pilotní průkaz č.: ............................................................. Platnost do: ............................................
Počet hodin na kluzácích celkem: ................................... Startů celkem: ........................................
Počet hodin na kluzácích v roce 200y: ........................... Km celkem: .............................................
Odznak FAI (druh a číslo): ..................................................................................................................
V případě, že Vám nebyl odznak FAI dosud vydán, uveďte splnění jednotlivých podmínek pro
získání Stříbrného odznaku FAI s uvedením roku splnění podmínky.

Nominace:
Řádně nominován

Náhradník

Volná nominace

Zahraniční účastník

Pro PMČR: V případě volné nominace, nebo zahraničních účastníků, doložte právo na
nominaci výsledkovou listinou soutěže, při které vznikl nominační nárok!

Kluzák:
Typ: ............................................................... OK - ........................... Startovní číslo: ...................

Třída:
Klub
Duo-Klub

Kombi
Duo-Kombi

Std
UL

15m

18m

Open

Ubytování:
V kempu AK:
ano
ne
ne
Na ubytovně AK:
ano
Celkový počet ubytovaných osob:
.......................................
.............................................................................................................................................................

Zařízení pro kontrolu letu:
Primární GNSS FR:
Záložní GNSS FR:

ano

typ: ......................................
typ: ......................................

ne

Strava:
Budu požadovat stravu dle nabídky Místních propozic:
ano
ne
.............................................................................................................................................................

Doplňující informace:
.............................................................................................................................................................
Datum: ...................................................

Podpis pilota: .....................................................
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Příloha 1 SŘ AeČR - bezmotorové létání

VZOR přihlášky soutěžícího

Poznámky k přihlášce:
Šedý text je buď volitelný podle typu soutěže, nebo v něm Pořadatel může požadovat další
doplňující informace se vztahem k pořádané soutěži. Na přihlášce může být uvedeno logo soutěže
společně s logem AeČR.
Je doporučen jednostranný formát přihlášky A4.
Ve spodní části přihlášky doporučujeme uvedení doplňujícího textu:
Na webové stránce http://www.xxxxx.cz/ jsou publikovány Místní propozice a budou zde průběžně publikovány další
informace týkající se soutěže. Doporučujeme soutěžícím pravidelně sledovat tuto webovou stránku.
Zaškrtněte správnou volbu ;. Pište strojem nebo čitelně hůlkovým písmem. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete společně
s potvrzením o zaplacení vkladu x.xxx,- Kč nejpozději do xx.x.200x na poštovní adresu AK (… název AK …) uvedenou
v Místních propozicích soutěže, na elektronickou adresu xxxx@xxxx.cz, nebo na faxové číslo xxx xxx xxx.
Podepsáním přihlášky (případně jejím zasláním elektronickou poštou nebo faxem) soutěžící souhlasí se
shromažďováním a vedením svých osobních údajů v databázi AK (… název AK …) a s jejich předáváním sekretariátu
AeČR. Zároveň souhlasí se zveřejňováním svého jména, příslušnosti k domovskému aeroklubu, sportovní kvalifikace a
sportovních výkonů, případně vybraných osobních údajů se vztahem k (…název soutěže…) v informačních médiích.
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Příloha 2 SŘ AeČR - bezmotorové létání

VZOR přihlášky k organizaci a pořádání soutěže

Přihláška k pořádání - organizaci plachtařské soutěže AeČR
Základní dokument nutný k přijetí závazné nabídky na pořádání soutěže AeČR

1. Název soutěže:
PMČR

PMRg

PMČR_J

PMČR_D

v roce: ................

2. Pořádající aeroklub/organizátor: ............................................................................
Soutěž se uskuteční na letišti:

..............................................................................................................

Adresa AK/organizátora: .............................................................................................................................
Telefon: ...............................................

Em@il: ......................................................................

Předseda organizačního štábu: ..................................................................................................................
Mobil: ...............................................

Em@il: ......................................................................

Ředitel soutěže: .............................................
Mobil: ...............................................

Em@il: ......................................................................

Hlavní rozhodčí: ..........................................................................................................................................
Mobil: ...............................................

Em@il: ......................................................................

Meteorolog: ..................................................................................................................................................
Mobil: ...............................................

Em@il: ......................................................................

3. Náklady soutěžících:
Startovné: ............................................................... CZK
Vklad (nad rámec startovného): ............................. CZK
Cena vleku: ............................................................. CZK

Výška vleku: .................... m AGL

4. Ubytování:
a)

b)

Ubytovna AK:

ANO

Počet ubytovacích míst:

...............................

Kemp - stan (karavan):

ANO

Počet ubytovacích míst:

...............................

Elektrická přípojka:
c)

ANO

NE
Cena:

............................ CZK/osobu/den

Cena:

............................ CZK/osobu/den

Cena:

............................ CZK/stan(karavan)/den

Cena:

............................. CZK/den

NE

NE

Jiné ubytování (hotel, privát): ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................

5. Strava:
Četnost stravy:

Snídaně

Oběd (Balíček)

Večeře

Cena celodenní stravy:

...................................... CZK/osobu/den

Způsob stravování:

...........................................................................................................................

Poznámky:

...........................................................................................................................
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Příloha 2 SŘ AeČR - bezmotorové létání

VZOR přihlášky k organizaci a pořádání soutěže

6. Navrhovaný termín soutěže od: .................................. do: ...................................
7. Kapacitní možnosti pořádajícího Aeroklubu:
Celkový počet kluzáků:

...................................

Plnění vodou:

ANO

Počet hangárovaných kluzáků:...............................

NE

Technické vybavení, opravy:........................................................................................................................
Poznámky:

...........................................................................................................................

8. Zkušenosti s pořádáním předchozích soutěží, reference:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

9. Vzdušný prostor - stav v okolí letiště:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

10. Ostatní vybavení:
Briefingová místnost:

ANO

NE

..........................................................................................

Restaurace, bar:

ANO

NE

..........................................................................................

Bazén:

ANO

NE

..........................................................................................

Poznámky:

...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

11. Doplňující informace:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

V .............................................

dne .................................. Vyhotovil: ....................................................

V doplňujících informacích uveďte informace v přihlášce neobsažené, které mohou podpořit nebo naopak
znevýhodnit pořádající Aeroklub ve výběrovém řízení.
Nehodící se škrtněte. Kde je třeba, zatrhněte správnou volbu ;.
Přihlášku zašlete e-mailem, faxem nebo poštou na adresu sekretariátu AeČR:
Aeroklub České Republiky
U Mlýna 3
141 00 Praha 4 - Spořilov
e-mail: secret@aeroklub.cz
fax: 272 773 503
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Příloha 3 SŘ AeČR - bezmotorové létání

Postup Odvolání proti rozhodnutí Jury na soutěži

Postup Odvolání k Aeroklubu České republiky
proti rozhodnutí Jury na plachtařských soutěžích
1.

Právo na Odvolání
Právo na Odvolání k AeČR je výhradním právem soutěžícího.
Institucí odpovědnou za projednání Odvolání je Výbor AeČR.

2.

Oznámení o Odvolání
Oznámení o Odvolání k AeČR musí být podáno písemně a musí být adresováno
Generálnímu tajemníkovi AeČR soutěžícím, který Odvolání podává.
Odvolání musí být podáno spolu se všemi nezbytnými dokumenty a vkladem.
Výše vkladu činí 2.000,- CZK (viz. usnesení V. Konference AeČR ze dne 9.3.2002).

3.

Časové omezení
Odvolání k AeČR musí AeČR obdržet v průběhu 90 dní od oznámení rozhodnutí, které vedlo
k Odvolání. Toto období může být za určitých okolností prodlouženo Prezidentem AeČR.

4.

Projednání Odvolání
Jestliže Výbor AeČR rozhodne, že Odvolání podané v souladu s odstavci 2. a 3. je
opodstatněné a je třeba je řešit, svolá Odvolací tribunál.

5.

Odvolací tribunál
Odvolací tribunál se musí skládat alespoň ze tří členů jmenovaných Výborem AeČR, žádný z
nich nesmí být ze zainteresovaných stran.

6.

Slyšení
Všechny zainteresované strany se mohou zúčastnit slyšení. Musí být včas informovány o
Odvolání a musí mít právo předvolat svědky. Jejich nepřítomnost na slyšení nesmí zdržet
jednání.

7.

Konečnost rozhodnutí
Odvolací tribunál může zrušit jakékoli rozhodnutí, proti němuž bylo Odvolání podáno a podle
okolností může snížit nebo zvýšit trest. Nemá ale právo nařídit, aby soutěž proběhla znovu.
Má právo měnit výsledky soutěže a přerozdělit medaile, nebo odebrat titul mistra. Může také
znovu udělit medaile a tituly.
V rámci rozsudku o odvolání musí Odvolací tribunál rozhodnout ve věci vrácení jakéhokoli
vkladu a o rozdělení nákladů na odvolání.
Rozhodnutí tribunálu jsou konečná, pokud později nevyjdou najevo závažná fakta, která by
mohla ovlivnit výsledek. Pokud vznikne takové podezření, Výbor AeČR rozhodne o dalším
postupu.

8.

Zveřejnění rozhodnutí
AeČR má právo zveřejnit rozsudek a jména osob, jichž se rozhodnutí týká. Tyto osoby nesmí
použít zveřejnění rozsudku k institucionálním postupům proti AeČR, nebo proti jakékoli
osobě, která zveřejnění provedla.
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