
Zápis ze schůze Sportovní komise 17. 6. 2018 

Videokonference přes Skype v čase 19:00 – 20:30 hod. 

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

V návaznosti na poslední zkušenosti z průběhu NPPT v Letňanech, se SK rozhodla udělat několik 

opatření vedoucí k lepšímu průběhu soutěží: 

1) Vzhledem k tomu, že na vyhlášení výsledků nebývají vždy přítomny všechny posádky a dochází 

k dodatečnému zveřejnění výsledků přes web ppt.laacr.cz, došlo v Sportovním řádu k úpravě 

podoby stížností a protestů – konkrétně do Přílohy č. 1 Propozice soutěží – Bod 4. Stížnosti a 

protesty byl doplněn nový bod 4.3  

V případě dodatečného zveřejnění výsledků na webu ppt.laacr.cz po ukončení soutěže, 

upozorní ředitel soutěže všechny soutěžící prostřednictvím e-mailu rozeslaného pomocí 

oznámení webu ppt.laacr.cz na zveřejnění předběžných výsledků. Zároveň má právo stanovit 

lhůtu na stížnosti a protesty. Minimální délka této lhůty je 24 hodin. Po uplynutí této lhůty, 

pokud nedošlo k úpravám výsledků na základě stížnosti či protestu, se stávají výsledky 

konečnými.  

2) Doporučení pro soutěžící v rámci NPPT i MČR: aplikace SeeYou IGC Flight Recorder (dostupná 

jak pro Android tak i pro iOS) umožňuje vytvořit záznam letu v stejném formátu a srovnatelné 

kvalitě jako používané loggery Amod 3080. V případě, že bude posádka chtít využít této zálohy, 

je nutné, aby ředitel soutěže zajistil zapečetění mobilního telefonu se spuštěnou aplikací do 

obálky. 

3) Dále SK doporučuje organizátorům soutěží poskytnout soutěžícím logger včas před zahájením 

úlohy. Soutěžící si tak může ověřit stav loggeru. Doporučený postup je: zapnout logger – ověřit, 

že nejsou vybité baterky – počkat, až se logger chytne družic – udělat krátký záznam – logger 

vypnout – a požádat kompetentní osobu (např. vyhodnocovače) o stažení tohoto testovacího 

záznamu. Tento postup komplexně otestuje funkčnost loggeru.  

4) SK žádá organizátory NPPT o poskytnutí oddělené místnosti pro vyhodnocovače. Při 

vyhodnocení je potřeba klid. SK zároveň žádá soutěžící, aby v průběhu vyhodnocení 

nevyrušovali vyhodnocovače. Pokud nejsou výsledky včas, pravděpodobně nastal nějaký 

problém a vyhodnocovač ho řeší. 

5) SK důrazně žádá ředitele soutěží, aby v případě organizace soutěže postupovali výhradně 

v souladu se Sportovním řádem. V této problematice se mohou kdykoliv obrátit na členy SK. 

6) Vyhodnocovací tým má za úkol vytvořit databanku z předchozích soutěží, která pomůže 

v zaškolení nových vyhodnocovačů. Zároveň bude sloužit k testování vyhodnocovacího sw a 

k vyladění sw na používaných počítačích. 

Zapisovatel: Nečas Jiří 


