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1.

Základní ustanovení

1.1.

Cílem tohoto Soutežního rádu (SR) je:
• zajistit co nejvyšší úroven reprezentace Ceské republiky (CR) na mezinárodních soutežích,
• zajistit co nejvyšší úroven souteží porádaných Aeroklubem Ceské republiky (AeCR),
• urcit nominaci soutežících na jednotlivé národní souteže,
• stanovit piloty, kterí budou reprezentovat AeCR a CR na mezinárodních soutežích.

1.2.

S výjimkou zahranicních úcastníku, je podmínkou úcasti na soutežích porádaných AeCR clenství
pilota/pilotky v AeCR a plnení povinností clena AeCR, pokud není v tomto SR dále stanoveno jinak.
Výjimky povoluje Plachtarská komise AeCR (PK).

2.

Sportovní pravidla souteží AeCR
Pro všechny souteže ustanovené tímto SR je závazný Sportovní rád - díl 3 - Kluzáky a motorové
kluzáky (SC3), Annex A k SC3 v cástech neupravených v Místních propozicích a narízení PK
uvedená v zápisech z jednotlivých zasedání PK.

3.

Rozdelení souteží AeCR

3.1.

Mistrovství CR

3.2.

Plachtarské mistrovství CR ............................................................

PMCR

Plachtarské mistrovství CR junioru ...............................................

PMCR_J

Plachtarské mistrovství CR dvousedadlovek...............................

PMCR_D

Plachtarské mistrovství CR UL kluzáku ........................................

PMCR_UL

Plachtarské mistrovství regionu ...................................................

PMRg

Místní plachtarské souteže .................................................

MPS

Místní plachtarské souteže MPS porádají jednotlivé místní aerokluby podle svých možností a zájmu
pilotu. Nominaci provádí Poradatel souteže.
Porádání místních souteží spadá plne do kompetence Poradatele místní souteže a je upraveno
místními pravidly.

3.3.

Celostátní plachtarská soutež ............................................ CPS
AeCR porádá v jednoletém cyklu decentralizovanou soutež CPS. Soutež CPS je porádána ve dvou
kategoriích:
Národní CPS .....................................................................................CPS-CZ
Mezinárodní CPS .............................................................................CPS-Int
Pro nominaci na souteže AeCR jsou použity výsledky mezinárodní CPS-Int.
Pro porádání a vyhodnocení CPS platí samostatná pravidla zpracovaná PK.
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4.

Zarízení pro kontrolu letu
Pro kontrolu letu na Mistrovstvích CR (souteže uvedené v odstavci 3.1. tohoto SR, dále jen
Mistrovství) mohou být použita pouze záznamová zarízení GNSS FR schválená Mezinárodní
plachtarskou komisí (IGC) FAI a uvedené na webové adrese:
http://www.fai.org/gliding/gnss/index.asp
Všechna zarízení použitá v roce souteže musí být schválena nejpozdeji pred zacátkem souteže.
Výjimku muže povolit PK.

5.

Trídy

5.1.

Všeobecná ustanovení

5.1.1.

Minimální pocet soutežících, nutný pro otevrení samostatné soutežní trídy a pro vyhlášení
Mistra/Mistryne/víteze, je 10. Rozhodující je pocet soutežících, kterí provedou soutežní vzlet
v 1. soutežním dni souteže.

5.1.2.

Každý soutežící se muže prihlásit pouze do jedné soutežní trídy Mistrovství.

5.1.3.

PK muže (zápisem ze svého jednání) stanovit, nebo omezit trídy, ve kterých bude Mistrovství
porádáno.

5.1.4.

Soutežní kluzák musí splnovat technické podmínky dané trídy stanovené SC3, tímto SR a
podmínky stanovené obecne platnými predpisy pro zpusobilost letadel nebo SLZ.

5.1.5.

Maximální vzletová hmotnost kluzáku je omezena ustanovením SC3. Má-li kluzák omezenu
maximální vzletovou hmotnost letovou príruckou na hmotnost nižší než je stanoveno SC3, platí
ustanovení letové prírucky.

5.1.6.

Poradatel má právo omezit maximální vzletovou hmotnost trídy v návaznosti na místní podmínky
(vlecná letadla, únosnost letište).

5.1.7.

Pokud není kluzák uveden v indexovém listu DAeC, bude použit index kluzáku uvedený
v pravidlech CPS pro daný soutežní rok. Není-li pro kluzák index stanoven, stanoví jej PK na
základe žádosti pilota dorucené predsedovi PK nejméne 30 dní pred zacátkem souteže.

5.2.

Trídy Mistrovství CR - jednomístné kluzáky

5.2.1.

Klubová trída (Klub)

5.2.1.1. Souteží Klub trídy se mohou zúcastnit pouze kluzáky splnující podmínky odstavce 7.7.6. SC3 a
zarazené do indexového listu DAeC.
5.2.1.2. Souteží v Klub tríde se mohou zúcastnit všechny kluzáky s indexem DAeC rovným nebo nižším
106.
5.2.1.3. Soutežní trate Klub trídy budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 100.
5.2.1.4. Souteže v Klub tríde musí být bodovány za použití vzorcu obsahujících handicapový faktor (indexy
DAeC) pro porovnání výkonnosti jednotlivých kluzáku.
5.2.1.5. Vodní prítež není povolena.
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5.2.2.

Kombinovaná trída (Kombi)

5.2.2.1. Souteží Kombi trídy se mohou zúcastnit všechny kluzáky zarazené do indexového listu DAeC.
5.2.2.2. Souteže v Kombi tríde musí být bodovány za použití vzorcu, obsahujících handicapový faktor
(indexy DAeC) pro porovnání výkonnosti jednotlivých kluzáku.
5.2.2.3. Pokud bude Kombi trída otevrena jako jediná soutežní trída spolecne pro kluzáky tríd Klub, Std,
15m, 18m a Open, potom budou soutežní trate Kombi trídy vyhlašovány na kluzák s indexem
DAeC 100.
Vodní prítež není povolena.
5.2.2.4. Pokud bude Kombi trída otevrena spolecne s Klub, nebo jinou soutežní trídou, potom budou
soutežní trate Kombi trídy vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 108.
Vodní prítež je povolena.
5.2.2.5. Kombi trída muže být dále rozdelena do tríd dle odstavcu 5.2.3. až 5.2.6. za podmínky, že po
oddelení samostatné trídy zustane v Kombi tríde minimální pocet soutežících dle odstavce 5.1.1.
5.2.2.6. Trída Kombi nebude otevrena v prípade, že v rámci naplnení ostatních tríd (dle 5.2.3. až 5.2.6.)
nebude požadavek na její otevrení.
5.2.3.

Standardní trída (Std)

5.2.3.1. Souteží Std trídy se mohou zúcastnit pouze kluzáky splnující podmínky odstavce 7.7.4. SC3.
5.2.3.2. Oddelení samostatné Std trídy je možné pouze za splnení podmínek odstavcu 5.1.1. a 5.2.2.5.
5.2.3.3. Vodní prítež je povolena.
5.2.3.4. Pro bodování souteží v Std tríde nebudou použity indexy kluzáku.
5.2.4.

Patnáctimetrová trída (15m)

5.2.4.1. Souteží 15m trídy se mohou zúcastnit pouze kluzáky splnující podmínky odstavce 7.7.3. SC3.
5.2.4.2. Oddelení samostatné 15m trídy je možné pouze za splnení podmínek odstavcu 5.1.1. a 5.2.2.5.
5.2.4.3. Vodní prítež je povolena.
5.2.4.4. Pro bodování souteží v 15m tríde nebudou použity indexy kluzáku.
5.2.5.

Osmnáctimetrová trída (18m)

5.2.5.1. Souteží 18m trídy se mohou zúcastnit pouze kluzáky splnující podmínky odstavce 7.7.2. SC3.
5.2.5.2. Oddelení samostatné 18m trídy je možné pouze za splnení podmínek odstavcu 5.1.1. a 5.2.2.5.
5.2.5.3. Vodní prítež je povolena.
5.2.5.4. Pro bodování souteží v 18m tríde nebudou použity indexy kluzáku.
5.2.6.

Volná trída (Open)

5.2.6.1. Souteží Open trídy se mohou zúcastnit pouze kluzáky splnující podmínky odstavce 7.7.1. SC3.
5.2.6.2. Oddelení samostatné Open trídy je možné pouze za splnení podmínek odstavcu 5.1.1. a 5.2.2.5.
5.2.6.3. Vodní prítež je povolena.
5.2.6.4. Pro bodování souteží v Open tríde nebudou použity indexy kluzáku.
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5.2.7.

Ultralehké kluzáky (UL)

5.2.7.1. Souteží UL trídy se mohou zúcastnit pouze kluzáky splnující podmínky odstavce 1.04.d. SC3.
5.2.7.2. Pokud bude UL trída otevrena samostatne, nebudou pro bodování v této tríde použity indexy
kluzáku.
5.2.7.3. Vodní prítež není povolena.

5.3.

Trídy Mistrovství CR - dvoumístné kluzáky

5.3.1.

Dvoumístné kluzáky (Duo-Klub)

5.3.1.1. Souteží Duo-Klub trídy se mohou zúcastnit pouze dvoumístné kluzáky s indexem DAeC
nepresahujícím 80 (napr. L13 a L23).
5.3.1.2. Soutežní trate Duo-Klub trídy budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 78.
5.3.1.3. Souteže v Duo-Klub tríde musí být bodovány za použití vzorcu obsahujících handicapový faktor
(indexy DAeC) pro porovnání výkonnosti jednotlivých kluzáku.
5.3.1.4. Kluzáky musí po celou dobu souteže létat ve dvojím obsazení. Zmena druhého clena posádky
behem souteže je povolena.
5.3.1.5. Vodní prítež není povolena.
5.3.2.

Dvoumístné kluzáky (Duo-Kombi)

5.3.2.1. Souteží Duo-Kombi trídy se mohou zúcastnit pouze dvoumístné kluzáky zarazené do indexového
listu DAeC.
5.3.2.2. Soutežní trate Duo-Kombi trídy budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 110.
5.3.2.3. Souteže v Duo-Kombi tríde musí být bodovány za použití vzorcu obsahujících handicapový faktor
(indexy DAeC) pro porovnání výkonnosti jednotlivých kluzáku.
5.3.2.4. Kluzáky musí po celou dobu souteže létat ve dvojím obsazení. Zmena druhého clena posádky
behem souteže je povolena.
5.3.2.5. Pokud bude Duo-Kombi trída otevrena jako jediná soutežní trída spolecne pro kluzáky tríd
Duo-Klub a Duo-Kombi, potom budou soutežní trate Duo-Kombi trídy vyhlašovány na kluzák s
indexem DAeC 78.
Vodní prítež není povolena.
5.3.2.6. Pokud bude Duo-Kombi trída otevrena samostatne, potom budou soutežní trate Duo-Kombi trídy
vyhlašovány na index DAeC 110.
Vodní prítež je povolena.

5.4.

Pravidla pro otevrení tríd - jednomístné kluzáky
Poradatel souteže otevre soutežní trídy podle poctu soutežících skutecne prihlášených do souteže
v den registrace a podle následujících pravidel.
Otevrení soutežních tríd vyhlásí Poradatel na porade úcastníku souteže pri zahájení souteže.

5.4.1.

Plachtarské mistrovství CR (PMCR)

5.4.1.1. PMCR bude otevreno ve dvou základních trídách dle odstavcu 5.2.1. (Klub) a 5.2.2. (Kombi).
5.4.1.2. Otevrení dalších soutežních tríd dle odstavcu 5.2.3. až 5.2.6. je možné za splnení podmínky
minimálne 10 soutežících, kterí zustanou ve tríde Kombi.
5.4.1.3. Otevrení další trídy, resp. presun soutežících z trídy Kombi do tríd dle odstavcu 5.2.3. až 5.2.6.
provede Poradatel dle rozhodnutí každého soutežícího uvedeného v prihlášce.
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5.4.1.4. Prihláška na PMCR musí obsahovat základní volbu (Klub nebo Kombi) trídy, a volbu oddelené
trídy Std, 15m, 18m, Open pro prípad, bude-li splnena podmínka pro otevrení samostatné trídy.
5.4.1.5. Soutežící má právo zvolit bud pouze základní trídu Kombi, nebo oddelenou trídu (Std, 15m, 18m,
Open) v prípade, že má zájem létat v samostatné tríde podle odstavcu 5.2.3. až 5.2.6.
5.4.1.6. Nebude-li zachován pocet minimálne 10 soutežících ve tríde Kombi po oddelení samostatných tríd,
bude samostatná trída s nejmenším poctem soutežících presunuta zpet do Kombi trídy s tím, že
soutežící presunutí do Kombi trídy budou bodováni ve dvou trídách - samostatné a Kombi.
5.4.1.7. Zmena soutežního kluzáku a trídy je možná nejpozdeji pri registraci soutežícího.
5.4.1.8. Konecné rozhodnutí o oddelení samostatných tríd oznámí Poradatel na porade soutežících pred
zacátkem souteže.
5.4.1.9. S ohledem na pocet soutežících v Kombi tríde a samostatných trídách mohou tyto trídy létat na
stejných tratích.
5.4.2.

Plachtarské mistrovství CR junioru (PMCR_J) a Plachtarské mistrovství regionu (PMRg)

5.4.2.1. PMCR_J a PMRg bude otevreno ve dvou základních trídách dle odstavcu 5.2.1. (Klub) a 5.2.2.
(Kombi).
5.4.2.2. Nebude-li splnena podmínka minimálního poctu 10 soutežících v obou trídách, bude soutež
otevrena pouze ve tríde Kombi bez možnosti použití vodní príteže!
5.4.2.3. Prihláška na souteže PMCR_J a PMRg musí obsahovat možnost volby trídy Klub nebo Kombi.
5.4.2.4. Konecné rozhodnutí o trídách, ve kterých bude soutež probíhat, oznámí Poradatel na porade
soutežících pred zacátkem souteže.
5.4.3.

Plachtarské mistrovství CR ultralehkých kluzáku (PMCR_UL)

5.4.3.1. PMCR_UL bude porádáno vždy spolecne s nekterou ze souteží dle odstavce 3.1.
5.4.3.2. PMCR_UL bude otevreno za splnení podmínky minimálního poctu 10 soutežících.
5.4.3.3. Nebude-li podmínka minimálního poctu soutežících splnena, budou kluzáky UL trídy prednostne
zarazeny do trídy Klub (prípadne Kombi - bez použití vodní príteže) v souteži, spolecne se kterou
melo být PMCR_UL porádáno.
5.4.3.4. Konecné rozhodnutí o trídách, ve kterých bude soutež probíhat, oznámí Poradatel na porade
soutežících pred zacátkem souteže.
5.4.3.5. Kluzákum UL trídy bude pridelen index dle aktuálního listu DAeC. Pokud není kluzák uveden
v indexovém listu DAeC, bude použit index uvedený v pravidlech CPS pro daný soutežní rok, nebo
jej pred zacátkem souteže stanoví PK AeCR.
Není-li pro kluzák index stanoven, stanoví jej PK na základe žádosti pilota dorucené predsedovi PK
nejméne 30 dní pred zacátkem souteže.

5.5.

Pravidla pro otevrení tríd - dvoumístné kluzáky (PMCR_D)
Poradatel souteže otevre soutežní trídy podle poctu soutežících skutecne prihlášených do souteže
v den registrace a podle následujících pravidel.
Otevrení soutežních tríd vyhlásí Poradatel na porade úcastníku souteže pred zahájením souteže.
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5.5.1.

Plachtarské mistrovství CR dvousedadlovek (PMCR_D)

5.5.1.1. PMCR_D bude otevreno ve dvou základních trídách dle odstavcu 5.3.1. (Duo-Klub) a 5.3.2.
(Duo-Kombi).
5.5.1.2. Pravidlo minimálního poctu 10 soutežících ve tríde nesmí být porušeno.
5.5.1.3. Soutežící má právo zvolit trídu Duo-Klub nebo Duo-Kombi dle odstavcu 5.3.1. a 5.3.2.
5.5.1.4. Pokud by vlivem otevrení samostatné trídy Duo-Klub nedošlo k otevrení trídy Duo-Kombi
vzhledem k malému poctu kluzáku v této tríde, potom budou všechny kluzáky ve tríde Duo-Klub
létat a budou bodovány ve dvou trídách: Duo-Klub a Duo-Kombi.
5.5.1.5. Konecné rozhodnutí o otevrení tríd oznámí Poradatel na porade soutežících pred zacátkem
souteže.

6.

Mistrovství CR

6.1.

Všeobecná ustanovení
Podmínkou úcasti na Mistrovstvích dle odstavce 3.1. porádaných AeCR je splnení podmínek pro
udelení stríbrného odznaku FAI a oprávnení létat typ kluzáku, na kterém se pilot/pilotka souteže
zúcastní.
Podmínkou úcasti na PMCR je nálet minimálne 100 hodin ve funkci velitele kluzáku.
Podmínkou úcasti na ostatních Mistrovstvích CR (PMCR_J, PMCR_D, PMCR_UL a PMRg) je
nálet minimálne 50 hodin ve funkci velitele kluzáku.

6.2.

Porádání Mistrovství
Jednotlivá Mistrovství dle odstavce 3.1. tohoto SR jsou porádána v jednoletém intervalu.
Poradatele jednotlivých Mistrovství vybere PK na základe výberového rízení vyhlášeného Výborem
AeCR pro daný rocník souteže.
Poradatel souteže musí zajistit uvedení roku narození, príslušnosti k domovskému AK a regionu
každého soutežícího v prihlášce a na oficiální výsledkové listine souteže.
Vzor prihlášky je uveden v Príloze 1.

6.3.

Nominace soutežících

6.3.1.

Nominaci provádí PK na základe nominacních kritérií uvedených v tomto SR.

6.3.2.

Pro každé nominacní kritérium dle tohoto SR stanoví PK poradí náhradníku. Maximální pocet
náhradníku pro každé nominacní kritérium je 5, pokud není v tomto SR stanoveno jinak.

6.3.3.

Pokud není v tomto SR stanoveno jinak, a pokud se pocet startujících nenaplní z rádne
nominovaných pilotu a pilotek, vcetne nominovaných náhradníku v každé kategorii, muže Poradatel
doplnit pocet soutežících z ostatních rádne dorucených prihlášek. Poradí se v tomto prípade
stanoví podle poradí dorucených prihlášek.

6.3.4.

Pokud není v tomto SR stanoveno jinak, muže Poradatel souteže zvýšit celkový pocet soutežících
podle svých kapacitních možností za predpokladu, že soutežící splnují nominacní kritéria dle
odstavce 6.1.

6.3.5.

Nominace soutežících - neclenu AeCR
Umožnuje-li to kapacita porádajícího letište, mohou se jednotlivých Mistrovství zúcastnit soutežící,
kterí nejsou clenové AeCR. Soutežící musí splnovat podmínky stanovené odstavcem 6.1.
Soutežící, neclenové AeCR, se mohou Mistrovství zúcastnit pouze za predpokladu, že splnili
postupová kritéria z nižších souteží, tak, jak je stanoveno v následujících odstavcích.
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Poradatel souteže muže po neclenech AeCR požadovat zvýšené poplatky za poskytnuté služby
(startovné, cena vleku, apod.).
6.3.6.

Nominace zahranicních úcastníku
Umožnuje-li to kapacita porádajícího letište, mohou se jednotlivých Mistrovství zúcastnit zahranicní
úcastníci. Soutežící musí splnovat podmínky stanovené odstavcem 6.1.
Pri vetším poctu prihlášek, než je kapacita letište Poradatele, rozhoduje o poradí prijetí do souteže
datum dorucení prihlášky Poradateli.

6.4.

Platnost Mistrovství
Minimální pocet soutežících na Mistrovství/ve tríde, nutný pro její otevrení a pro vyhlášení
Mistra/Mistryne/víteze v dané souteži/tríde je stanoven odstavcem 5.1.1.
Mistrovství je v dané tríde platné pri odlétání minimálne ctyr bodovaných disciplín.
Disciplína je bodována za predpokladu, že minimálne 25% soutežících ve tríde, kterí v daný den
provedli soutežní vzlet, presáhne 100 km handicapované vzdálenosti.
Neplatnost Mistrovství ve tríde neovlivnuje platnost Mistrovství v ostatních otevrených trídách.

6.5.

Vyhlášení vítezu
Na základe konecného poradí v jednotlivých trídách je na jednotlivých Mistrovstvích vyhlášen
pilot/pilotka na prvním míste Mistrem/Mistryní v dané tríde.
Pokud se na prvním míste ve tríde Mistrovství neumístní žena, bude první žena v celkovém poradí
trídy vyhlášena Mistryní trídy.
Pokud první místo obsadí zahranicní úcastník/úcastnice, je vyhlášen/a mezinárodním
Mistrem/Mistryní a pilot/pilotka CR na nejlepším míste je vyhlášen Mistrem/Mistryní CR.

6.6.

PMCR - Plachtarské mistrovství CR

6.6.1.

Cílem PMCR je:
• porovnání výkonnosti nejlepších pilotu CR,
• urcení Mistru CR v jednotlivých trídách a kategoriích,
• nominace soutežících pro obsazení mezinárodních souteží,
• nominace soutežících na príští rocník souteží porádaných AeCR.

6.6.2.

Trídy PMCR
PMCR je porádáno ve trídách dle odstavcu 5.2. a 5.4. tohoto SR.

6.6.3.

Porádání PMCR
PMCR je porádáno v termínu, který nekoliduje s mezinárodními soutežemi úrovne MS, ME a WAG.
PMCR muže probehnout v jednom termínu a na jednom míste ve všech otevrených trídách, nebo
muže být rozdeleno na samostatné souteže v oddelených trídách a v ruzných termínech.
Rozdelení PMCR na samostatné souteže stanoví PK v zápise ze svého jednání.
PK si vyhrazuje právo stanovit trídy, ve kterých bude PMCR porádáno, budou-li PMCR
v jednotlivých trídách porádána oddelene.
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6.6.4.

Nominace na PMCR - všeobecne
Na PMCR nominuje PK celkem 60 pilotu/pilotek a príslušný pocet náhradníku pro každé nominacní
kritérium.
PMCR se mohou zúcastnit pouze soutežící nominovaní dle jednotlivých bodu odstavcu 6.6.5.,
6.6.6. a 6.6.7. Poradatel souteže nemuže doplnit soutežící na základe jiných kritérií.

6.6.5.

Rádná nominace
Na PMCR jsou nominováni:

6.6.5.1. všichni clenové reprezentacního družstva (RD) CR stanoveného pro daný soutežní rocník,
6.6.5.2. další soutežící, kterí se umístili v konecném poradí na posledním platném PMCR ve své tríde
nejhure v 1/2,
6.6.5.3. první 3 soutežící z posledního platného PMCR_J mimo RD,
6.6.5.4. první 3 soutežící ženy v poradí z posledního platného PMRg mimo RD,
6.6.5.5. 3 soutežící muže navrhnout PK podle jiných kritérií dle odstavce 9.,
6.6.5.6. ostatní soutežící z posledního platného PMRg v poradí podle umístení, do naplnení celkového
poctu nominovaných dle 6.6.4.
Je-li PMRg porádáno ve více trídách, a/nebo ve více regionech, pak jsou na PMCR nominováni
soutežící podle korigovaných bodu z jednotlivých tríd/regionu do naplnení celkového poctu
nominovaných dle 6.6.4.
6.6.6.

Nominace zahranicních úcastníku
PMCR se mohou zúcastnit zahranicní úcastníci pouze v prípade, že nebude omezen pocet rádne
nominovaných soutežících z CR a soutežící splnuje podmínky odstavce 6.1. tohoto SR.

6.6.7.

Volná nominace
Volnou nominaci je možné využít pouze v tom prípade, že pilot na PMCR nepostupuje podle
žádného z bodu odstavce 6.6.5.
Umožnuje-li to kapacita porádajícího letište, mohou se z clenu AeCR mimo rádne nominovaných do
souteže prihlásit také piloti/pilotky, kterí se:

6.6.7.1. v posledních 3 letech pred rokem konání souteže zúcastnili MS, ME, WAG jako velitel kluzáku,
6.6.7.2. umístili v aktuálním celkovém žebrícku AeCR do 50 místa.
Pri vetším poctu prihlášek, než je kapacita letište Poradatele, rozhoduje o prijetí do souteže poradí
soutežícího v aktuálním celkovém žebrícku AeCR s podmínkou zaplacení vkladu v termínu
stanoveném Poradatelem.

6.7.

PMCR_J - Plachtarské Mistrovství CR Junioru

6.7.1.

Cílem PMCR_J je:
• porovnání výkonnosti nejlepších pilotu - junioru CR,
• urcení juniorských Mistru CR v jednotlivých trídách,
• nominace soutežících pro obsazení mezinárodních juniorských souteží,
• nominace soutežících na príští rocník souteží porádaných AeCR.
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6.7.2.

Trídy PMCR_J
PMCR_J je porádáno ve trídách dle odstavcu 5.2. a 5.4. tohoto SR.
PK si vyhrazuje právo stanovit trídy, ve kterých bude PMCR_J porádáno.

6.7.3.

Porádání PMCR_J
PMCR_J je porádáno v termínu, který nekoliduje s mezinárodními juniorskými soutežemi úrovne
MS a ME.
PMCR_J probehne v jednom termínu a na jednom míste ve všech otevrených trídách.

6.7.4.

Nominace na PMCR_J
PMCR_J se mohou zúcastnit pouze soutežící, kterí splnují statut juniora - dovrší maximálne 25 let
v kalendárním roce konání souteže.
Na PMCR_J nominuje PK celkem 30 pilotu/pilotek a príslušný pocet náhradníku pro každé
nominacní kritérium.
Na PMCR_J jsou nominováni soutežící (splnující statut juniora):

6.7.4.1. všichni clenové reprezentacního družstva CR,
6.7.4.2. všichni soutežící - úcastníci posledního platného PMCR,
6.7.4.3. další soutežící, kterí se umístili v konecném poradí na posledním platném PMCR_J ve své tríde
nejhure v 1/2,
6.7.4.4. ostatní soutežící nominuje PK v poradí podle umístení v CPS predchozího roku do naplnení
celkového poctu 30 nominovaných,
6.7.4.5. další soutežící muže navrhnout PK podle jiných kritérií dle odstavce 9. tohoto SR.

6.8.

PMCR_D - Plachtarské Mistrovství CR Dvoumístných kluzáku

6.8.1.

Cílem PMCR_D je:
• porovnání výkonnosti nejlepších pilotu dvoumístných kluzáku CR,
• urcení Mistru CR dvoumístných kluzáku v jednotlivých trídách,
• nominace soutežících na príští rocník souteží dvoumístných kluzáku porádaných AeCR.

6.8.2.

Trídy PMCR_D
PMCR_D je porádáno ve trídách dle odstavcu 5.3. a 5.5. tohoto SR.
PK si vyhrazuje právo stanovit trídy, ve kterých bude PMCR_D porádáno.

6.8.3.

Porádání PMCR_D
PMCR_D probehne v jednom termínu a na jednom míste ve všech otevrených trídách.

6.8.4.

Nominace na PMCR_D
Na PMCR_D nominuje PK celkem 10 pilotu/pilotek a príslušný pocet náhradníku pro každé
nominacní kritérium.
Na PMCR_D jsou nominováni:

6.8.4.1. první 1/2 soutežících v poradí podle umístení ve své tríde na posledním platném PMCR_D,
(v prípade rozdelení posádky se právo nominace vztahuje na soutežící uvedené ve výsledkové
listine jako Velitel kluzáku. Za velitele kluzáku budou považováni soutežící uvedení ve výsledkové
listine na prvním míste),
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6.8.4.2. ostatní soutežící nominuje PK prostrednictvím Poradatele souteže v poradí podle umístení v CPS
predchozího roku do naplnení celkového poctu 10 nominovaných,
6.8.4.3. další soutežící muže navrhnout PK podle jiných kritérií dle odstavce 9. tohoto SR.

6.9.

PMRg - Plachtarské Mistrovství Regionu

6.9.1.

Cílem PMRg je:

6.9.2.

•

porovnání výkonnosti pilotu z jednotlivých regionu CR,

•

urcení regionálních Mistru v jednotlivých trídách a kategoriích,

•

nominace soutežících na príští rocník PMCR a PMRg.

Trídy PMRg
PMRg je porádáno ve trídách dle odstavcu 5.2. a 5.4. tohoto SR.
PK si vyhrazuje právo stanovit trídy, ve kterých bude PMCR porádáno.

6.9.3.

Porádání PMRg
PMRg je porádáno v termínu, který nekoliduje s PMCR a PMCR_J.
PMRg muže probehnout v jednom termínu a na jednom míste ve všech otevrených trídách, nebo
muže být rozdeleno do více regionu a v ruzných termínech. Rozdelení PMRg na více samostatných
regionálních souteží stanoví PK v zápise ze svého jednání.

6.9.4.

Nominace na PMRg
Na PMRg nominuje PK minimálne 50 pilotu/pilotek a príslušný pocet náhradníku pro každé
nominacní kritérium.
Na PMRg jsou nominováni:

6.9.4.1. všichni soutežící z posledního platného PMCR, kterí nepostoupili na PMCR v roce konání PMRg,
6.9.4.2. prvních 10 soutežících z posledního platného PMRg, kterí nepostoupili na PMCR v roce konání
PMRg,
6.9.4.3. soutežící z regionu Cechy 1, Cechy 2 a Morava v poradí podle umístení v CPS predcházejícího
roku konání PMRg do naplnení celkového poctu minimálne 50 nominovaných,
6.9.4.4. další soutežící muže navrhnout PK podle jiných kritérií dle odstavce 9. tohoto SR.

7.

Reprezentace CR

7.1.

Všeobecná ustanovení
Hlavním principem Reprezentace CR (RD + RV) je zachování kontinuity rozširování kvalitního
týmu pilotu pro úcast na vrcholných soutežích a zachování vysoké úrovne reprezentace CR.
Právo reprezentovat CR v bezmotorovém létání a být clenem/clenkou Reprezentacního družstva
CR (RD) nebo Reprezentacního výberu CR (RV) mají pouze soutežící, kterí jsou cleny AeCR a
plní své povinnosti k AeCR.
Právo reprezentovat CR mají všichni clenové RD, RV a soutežící, kterí jsou vedeni v aktuálním
Žebrícku pilotu (dále jen Žebrícku, viz. 8.) do 50 místa.
Pokud se pilot/pilotka chce souteže zúcastnit jako reprezentant CR, musí prihlášku na soutež
poslat pres sekretariát AeCR.

7.1.1.

Nominace do RD a RV se provádí na budoucí soutežní rok podle poctu míst na soutežích, které
budou v daném soutežním období probíhat. Zpravidla na souteže typu Mistrovství Sveta (MS),
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Mistrovství Evropy (ME), Svetové letecké hry (WAG) a na soutežní období spojené s temito
soutežemi.
7.1.2.

Reprezentacní výber je stanoven poradím do 20 místa v Žebrícku a dále poradím 8 nejlepších
žen a poradím 8 nejlepších junioru v Žebrícku.
O pocátku a casové délce soutežního období a tím i platnosti clenství v RD a RV rozhoduje
s konecnou platností PK.

7.1.3.

Nominaci do RD a RV navrhuje na základe Žebrícku trenér RD a schvaluje PK.

7.2.

Reprezentacní družstvo CR (RD)
Reprezentacní družstvo je rozdeleno do kategorií:

7.2.1.

Reprezentacní družstvo všeobecné (RD_G)
Clenem/clenkou všeobecného RD_G mohou být muži, ženy i juniori podle jejich umístení v
Žebrícku.

7.2.2.

Reprezentacní družstvo žen (RD_F)
Clenkou RD_F mohou být ženy podle jejich umístení v Žebrícku žen.

7.2.3.

Reprezentacní družstvo junioru (RD_J)
Clenem/clenkou juniorského RD_J mohou být muži, nebo ženy podle jejich umístení v Žebrícku
junioru.
Soutežící musí splnovat statut juniora (dosažení maximálního veku 25 let v roce konání souteže).

7.3.

Zarazení do RD
Do RD budou ve své kategorii zarazeni soutežící:

7.3.1.

úradující Mistr/Mistryne Sveta, a/nebo Mistr/Mistryne Evropy, a/nebo Vítez/Vítezka WAG,

7.3.2.

soutežící v poradí dle aktuálního Žebrícku ve své kategorii do naplnení celkového poctu volných
soutežních míst stanovených pro svetovou soutež (MS, ME, WAG),

7.3.3.

PK muže v každé z kategorií dle odstavce 7.2. na návrh trenéra RD v daném soutežním rocníku
nominovat do RD jednoho pilota/pilotku podle pravidel dle odstavce 9. tohoto SR.

8.

Žebrícek pilotu

8.1.

Všeobecná ustanovení
Pro úcely nominace do RD, RV a nominace na mezinárodní souteže dle tohoto SR stanoví
Plachtarská Komise Žebrícek pilotu (dále jen Žebrícek).

8.1.1.

Do Žebrícku se zapocítávají celkem 3 nejlepší výsledky soutežícího z centralizovaných souteží za
poslední 3 soutežní roky podle následujících pravidel:

8.1.1.1. z aktuálního soutežního roku výsledky maximálne trí souteží,
8.1.1.2. z minulého soutežního roku výsledky maximálne dvou souteží,
8.1.1.3. z predminulého soutežního roku výsledek maximálne jedné souteže.
8.1.2.

Nový soutežní rocník zacíná vždy 1.1. kalendárního roku. Pro urcení, do kterého rocníku souteží
lze soutež zaradit, je duležité oficiální oznacení souteže rokem konání souteže.

8.1.3.

Výsledek souteže zapocítávané do Žebrícku musí splnovat požadavky na platnost souteže dle
odstavcu 5.1. a 6.4. tohoto SR.
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8.1.4.

Výpocet Bodu Žebrícku se provádí podle odstavce 8.3. tohoto SR.
Pro stanovení Bodu Žebrícku budou použity korigované body stanovené z oficiálních
výsledkových listin jednotlivých tríd Mistrovství CR, souteží MS, ME, WAG.
Korigované body souteže/trídy pro Žebrícek budou stanoveny z výsledkových listin vcetne
zahranicních úcastníku.
Výpocet korigovaných bodu souteže/trídy je prováden podle odstavce 8.5. tohoto SR.

8.1.5.

Pokud bude soutežící chtít využít výsledku jiné souteže, které se zúcastnil, musí dodat kopii
oficiální výsledkové listiny této souteže do 30.9. kalendárního roku predsedovi PK AeCR.

8.2.

Informace Žebrícku
V Žebrícku budou mimo jiné vyznaceny tyto informace:
• kategorie „žena“ a „junior“,
• název souteže a trídy, jejichž výsledky byly použity pro výpocet bodu Žebrícku,
• rok narození soutežícího.

8.3.

Body Žebrícku
B = B1 × K1 + B2 × K2 + B3 × K3
kde: B jsou Celkové body Žebrícku
B1, B2, B3 jsou korigované body pilota v souteži/tríde vztažené vždy k nejlepšímu
výsledku v souteži/tríde prepocítanému na 10.000 bodu (viz. 8.5.)
K1, K2, K3 jsou koeficienty jednotlivých souteží

8.4.

Koeficient souteže Ki
Koeficient souteže rozlišuje kvalitu a bodové ohodnocení souteže. Jednotlivým soutežím jsou
prirazeny tyto koeficienty Ki:
Ki =

1,3 pro Mistrovství Sveta (MS) FAI

Ki =

1,2 pro Mistrovství Evropy (ME) FAI, MS Klub, WAG mimo trídu World

Ki =

1,1 pro MS žen a MS junioru, predzávody MS a ME FAI, predzávod MS Klub

Ki =

1,0 pro PMCR, národní Mistrovství plachtarsky vyspelých zemí (DE, FR, GB) a pro
MS a WAG ve tríde World (PW5), predzávody MS žen a junioru

Ki =

0,8 pro PMCR_J, PMRg a národní Mistrovství ostatních zemí

Ki =

0,6 pro PMCR_D

Ki =

0,4 pro místní plachtarské souteže porádané v CR a uvedené v soutežním kalendári
AeCR

V prípade, že se soutežící zúcastní souteže, pro kterou není stanoven koeficient, urcí koeficient této
souteže PK pri svém nejbližším zasedání.
Pokud se jedná o soutež porádanou v CR, musí být tato soutež uvedena v soutežním kalendári
AeCR pro daný soutežní rok.
PK má právo korigovat koeficient souteže v souladu s korekcí koeficientu souteže provedenými
v Ranking listu IGC.
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8.5.

Korigované body pilota v souteži/tríde
Korigované body pilota v souteži/tríde Bi jsou vypocteny z výsledkové listiny konecného poradí
podle následujícího vzorce:
Bi = BP / BV × 10.000
kde: BP jsou body pilota v souteži/tríde
BV jsou body víteze v souteži/tríde

9.

Jiná kritéria pro nominaci
PK muže nominovat na jednotlivé souteže (dle odstavcu 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.) soutežící s odpovídající výkonností a kvalifikací:
• když prokázali výkonnost v jiné plachtarské souteži,
• po prestávce v létání zpusobené úrazem nebo nemocí,
• po prestávce v létání zpusobené výkonem povolání,
• pilotky po prestávce v létání zpusobené materstvím,
• ostatní, kterí o to požádají a PK rozhodne o vyhovení jejich žádosti.

Soutežní rád AeCR - bezmotorové létání - platný od 01.01.2004

Strana 14

10.

Príslušnost aeroklubu k regionum

10.1.

Region Cechy 1.
Benešov, Beroun, Bystrice u Benešova, Ceské Budejovice, Erpužice, Horovice, Jindrichuv Hradec,
Karlovy Vary, Karlštejn, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy, Mladá Boleslav, Nesvacily, Panenský
Týnec, Plasy, Plzen - Letkov, Praha - Letnany, Prachatice, Príbram, Rakovník, Slaný, Sobeslav,
Stankov, Strakonice, Tábor, Tachov, Tocná, Toužim, Vlašim, Zbraslavice.

10.2.

Region Cechy 2.
Broumov, Ceská Lípa, Havlíckuv Brod, Dvur Králové nad Labem, Hodkovice nad Mohelkou, Horice,
Hradcany u Mimone, Hronov, Chomutov, Chotebor, Chrudim, Jaromer, Jicín, Letecká spolecnost
na Vysocine, Liberec, Mnichovo Hradište, Most, Nové Mesto nad Metují, Pardubice, Policka,
Pribyslav, Raná, Roudnice nad Labem, Skutec, Ústí nad Orlicí, Vrchlabí, Vysoké Mýto,
Východoceský aeroklub Pardubice, Žamberk.

10.3.

Region Morava
Bohunovice, Brno - Medlánky, Brno - Slatina, Breclav, Frýdlant, Holešov, Hranice, Jeseník, Jihlava,
Krnov, Kromeríž, Križanov, Kunovice, Kyjov, Moravská Trebová, Olomouc, Prostejov, Slavicín,
Stichovice, Šumperk, Vyškov, Zábreh.
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11.

Zmenový list

Zmena c.:

Platí od:

Zmenu provedl:

Datum:

Podpis:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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