Zápis SK 29.1.2018 12:00 - 20:00

V Praze dne 29.1.2018

Přítomní: Nečas Jiří, Seifert Michal, Jonáš Petr, Čekan Juraj, Velát Marek

Body k jednání
1. Kalendář soutěží 2018 - schváleno SK v koordinaci s pořadateli
kolo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

letiště 2018
Seminář navigačních
soutěží - HB
Havlíčkův Brod
Kotvrdovice
Kraví Hora
Letňany
Soběslav
Hosín
Hradec Králové
Hať u Hlučína
Cheb
Břeclav

termíny

Kola v rámci MČR
28.4.2018
29.4.2018
12.5.2018
26.5.2018
9.6.2018
23.6.2018
7.7.2018
21.7.2018
4.8.2018
1.9.2018
15.9.2018

MČR
MČR
MČR

MČR

MČR

Mistrovství České republiky v tech. disciplínách - Hosín 26. - 29.7 2018

2. Revize dokumentů - Sportovní řád, ORGANIZACE MISTROVSTVÍ ČR V UL. LÉTÁNÍ
2018 A NAVIGAČNÍHO POHÁRU PETRA TUČKA 2018
-

revize dokumentů provedena na základě aktuálních pravidel FAI sekce 10
SK projednala návrh A. Brůny a na jeho základě provedla úpravu Sportovního řádu a
ORGANIZACE MISTROVSTVÍ ČR V UL. LÉTÁNÍ 2018 A NAVIGAČNÍHO POHÁRU
PETRA TUČKA 2018
Sportovní řád - úpravy
- v celém dokumentu revize definic KATEGORIE a TŘÍDA
- zařazení nové třídy - Veterán
- bod 5. Rozhodčí - úprava bodů 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4. - definice mezinárodního
a národního rozhodčího
- bod 6.2. b) - úprava o integrovaný ZS
- bod 2.1. b) smazání kategorií
- přidání nového bodu 2.2. definující výkonnostní třídy
Příloha 1 SŘ
- v celém dokumentu revize definic KATEGORIE a TŘÍDA
- bod 1.3. - úprava definice na NPPT
- bod 2.3. - úprava definice rozhodčích, hlavních pořadatelů a Jury (ustanovení
Jury)
- bod 2.1. a 2.2. - úprava - definice neúčasti osob na soutěžích

bod 2.2. - úprava - hlavním rozhodčím může být i ředitel soutěže
bod 3.4. a)1) - úprava definice nárůstu hmotnosti o IZS
bod 4.2. a) - definice oprávnění podávání protestů
bod 4.2. c) - úprava definice ustanovení Jury
bod 8.2. a) - úprava přesnosti vzdálenosti na 0,01 kilometrů
bod 8.1. c) - úprava definice odevzdání souboru zápisu letu neoficiálních
zapisovačů
- bod 8.3. b) - definice poměru oleje a paliva
- bod 8.5. 2) - definice vzdálenosti tajné brány od otočného bodu
- bod 8.6. a 8.7. - definice vzdáleností objektů kolem otočných bodů
- bod 10.1. - úprava definice aplikace pro kategorii B
- bod 10.2. b)1) - doplnění definice protisměrného letu
- bod 10.4. - úprava definic penalizace za backtrack
- bod 10.4. - smazání penalizace ve vzletovém a přistávacím decku
- bod 10.6. a) 1) úprava požadavku na zastavení v decku
- bod 10.6. 4) pořadí vzletů bude stanoveno na briefingu.
- bod 11 - revize přihlášky k navigační soutěži PPT - přidání třídy, doplnění
čestného prohlášení o souhlas s propozicemi a soutěžním řádem
Příloha 2 SŘ
- bod 1.1 - změna termínů - třídy x kategorie, smazání kategorie R
-

Organizační řád - úpravy v širším rozsahu
- revize bodu 1.4 a 2.7. dle návrhu A. Brůny upraveného Sportovní komisí (10 let)
- doplnění do organizace MČR a NPPT nové třídy - C (veterán)
3. Smlouvy o výpůjčce SLZ v majetku LAA ČR - budou provedeny revize smluv o výpůjčce a
s ohledem na létání při porušení pravidel
4. Mistrovství České republiky
-

organizaci má na starost Jiří Nečas
místo konání Hosín, přílety a volný trénink 25. 7., soutěžní dny 26. 7. - 29. 7. 2018

5. Stav vyhodnocovacího SW
-

J. Nečas dořeší vlastnickou smlouvu na SW, dodělání možností vyhodnocování,
zařazení kategorie veterán, získání zdrojového kódu aplikace

6. Program mladých talentů
-

-

SK ustanovuje jako hlavního trenéra programu mladých talentů J. Nečase mladšího,
jako hlavního metodika výcviku J. Nečase staršího a jako hlavní instruktora létání
Juraje Čekana
instruktoři působící v programu mladých talentů: Ivo Lengál, Michael Lacko, Michal
Seifert, nebo bude určeno dle hlavního metodika

7. Odznaky Colibri
-

SK pověřuje M. Veláta odpovědností za tuto oblast.

8. Vyhodnocování soutěží
-

SK rozhodla, že ředitel a hlavní rozhodčí nesmějí provádět soutěžní lety v rámci jimi
pořádané soutěže.
J. Nečas ustanoví vyhodnocovací team a proškolení vyhodnocovačů
vyhodnocování soutěží bude probíhat na základě vyhodnocovacího kalendáře

Úkoly
Problematika rozhodčích - Jonáš
odstranění rozhodčích z webu (aktualizace) - Seifert
vložit do software větu o NPPT SŘ - bod. 3.2. b) - Nečas
revize v SŘ a OŘ, úprava definic Kategorie a Třída, Sportovní řád - Velát
správa a kontrola pojistek - Nečas

Poznámky
hlavní rozhodčí a pořadatel nesmí letět soutěže
ustanovení hlavních rozhodčích
ustanovení Jury - volba někoho na Brodském semináři (2.lidé)
Zapisovatel: Nečas Jiří
PŘÍLOHY:
1) Návrh na změnu předpisu (ORGANIZACE MISTROVSTVÍ ČR A NPPT V UL.
LÉTÁNÍ) od Antonína Brůny,
2) SPORTOVNÍ ŘÁD LAA ČR PRO UL LETOUNY - platný pro rok 2018
3) Organizace MČR a PPT 2018 - platný pro rok 2018

