Zpráva o činnosti Sportovní komise Svazu PG za
období 12.11.2011 - 17.11.2012
Složení SK
Na Valné hromadě 12. 11. 2011 ve Štokách byla zvolena SK ve složení:
● Petr Chromec
● Jakub Havel
● Jan Krátký ml.
● Stanislav Klikar
● Petr Kuhn
SK zvolila za předsedu SK Jakuba Havla, který se tím stal i členem Předsednictva Svazu PG

Výběrová řízení
30. listopadu 2011 byla vypsána výběrová řízení na pořádání závodů:
● Mistrovství ČR v cross country (přeletech) 2012
● závody České ligy 2012
● Mistrovství ČR v přesnosti přistání 2012
Sportovní komise dostala 2 nabídky na pořádání MČR v přeletech, obě pro Kruševo,
Makedonie.
1. nabídka Renaty Kuhnové a organizačního týmu Martina Jovanoského
2. nabídku Petry Slívové a organizačního týmu Igora Todevského
V obou případech by ředitelem soutěže byl Goran Dimiskovski.
Sportovní komise zvolila nabídku Renaty Kuhnové a Martina Jovanoského. MČR se konalo v
termínu 24. - 30. června 2012.
Obě došlé nabídky na organizaci závodů České Ligy byly přijaty, a to:
1. nabidka Spolku Českých Letců - závod Wingover Cup v Krkonoších (Dolní Kalná) 14. 19. (20.) května 2012
2. nabídka XContestu - seriál AAT závodů XRace Nomad Cup (termíny a místa viz
nabídka)
Do VŘ na MČR v přesnosti přistání nedostala SK žádnou nabídku. Závod ovšem nakonec
zorganizoval Klub paraglidingu při VŠB-TU pod názvem Přesnost pro všechny v Beskydech 7.
- 9. září 2012.

Stanovení kategorií pro Českou ligu paraglidingu
V souvislosti s širšími změny na poli certifikace závodních kluzáků SK řešila kategorie pro
Českou ligu v letošním roce. Piloti na open/competition class padácích se mohli soutěže
zúčastnit. Kategorie byly stanoveny následující:
● Open
● Sport (max. EN-C)
● Standard (max. EN-B)
● Ženy
● Junioři

Změny sportovního řádu
SK přijala 2 změny ve Sportovním řádu.
1) přidání bodu č. 13 v tomto znění:
13. Lokální pravidla
V připadě závodu České Ligy a MČR se může organizátor v lokálních
pravidlech závodu odchýlit od Sportovního řádu. V takovém případě musí
být lokální pravidla schválena Sportovní komisí Svazu PG před konáním
závodu a na prvním briefingu závodu musí organizátor soutěže seznámit
piloty s pravidly soutěže v bodech, kde se odchyluje od Sportovního
řádu Svazu PG.
Tato změna byla přijata zejména kvůli AAT disciplínám, které se vyhodnocují a probíhají v
některých detailech odlišně od klasických disciplín.
2) Úprava bodu 6.6 (Platnost disciplíny - kola), druhého bodu, přidání druhé věty:
Minimální počet pilotů bodujících v kole nezbytný pro uznání kola
je stanoven na 15. Za bodujícího pilota je považován i pilot, který
provedl vzlet, ale skórovacím systémem mu bylo přiděleno 0 bodů.
Tato změna se také týká zejména AAT disciplín, ve kterých piloti, kteří odstartují do úlohy, ale
nevyletí ze startovní kružnice, dostanou 0 bodů. V klasickém systému (GAP) by takový pilot
vždy dostal nenulové body za min. vzdálenost.

Schválení lokálních pravidel pro XRace Nomad Cup
SK schválila lokální pravidla pro seriál závodů XRace Nomad Cup tak, jak jsou uvedena na
webu pořadatele závodu http://www.xcontest.org/xrace-nomad-cup/pravidla/

Vyřazení výsledků závodu Wingover Cup z výsledků Ligy 2012
Všechna kola závodu Wingover Cup, který proběhl v květnu v Krkonoších, byla s ohledem na
Sportovní řád, bod 6.6., vyřazena z celkových výsledků ligy. Závodu se zůčastnilo 6-7 pilotů,
Sportovní řád stanovuje min. počet pilotů v kole na 15.
V souvislosti s tím SK řešila stížnost jednoho z účastníků závodu Wingover Cup. Podavatel
stížnosti navrhoval 2 varianty:
a) udělat výjimku a uznat jednotlivá kola Wingover cupu jako platná pro celkové výsledky České
ligy 2012
b) vyřadit také 1. kolo XRace Nomad Cupu (27.5. Raná) z výsledků České ligy, jelikož dle jeho
názoru také nesplňuje pravidlo o min. počtu pilotů.
SK se touto stížností zabývala, své rozhodnutí nezměnila. Pravidlo o min. počtu účastníků kola
stanovuje určitou výchozí úroveň závodu z hlediska sportovní konkurence a také z hlediska
validity výsledků skórovacího systému.
Prvního kola XRace Nomad Cupu na Rané se zůčastnilo 16 pilotů, pravidlo o minimáním počtu
pilotů v kole bylo tedy splněno. 3 piloti dostali 0 bodů, jednalo se ovšem o specifikum AAT
skóringu, se kterým doposud Sportovní řád nepočítal. Proto se SK rozhodla upřesnit v tomto
bodě znění Sportovního řádu (viz výše).

Stanovení reprezentace v cross country
SK stanovila složení širšího výběru pro reprezentaci v přeletech. Stejně jako v minulých letech
bylo složení určeno podle rankingu za rok 2011, prvních 20 pilotů, viz http://ranking.svazpg.cz/
2011/ranking .

Nominace na ME 2012
Nominace na ME v cross country
Na Mistrovství Evropy v XC paraglidingu 2012, které se bude konat koncem léta ve
francouzkém Saint André, byli dle pravidel nominace nominováni piloti v tomto pořadí:
1) Ohlídal
2) Slívová
3) Večeřa
4) Kuhnová
5) Chromec
6) Klikar
7) Kostrhun (náhradník)
Česká republika měla nakonec k dispozici celých 10 míst, takže v pořadí podle rankingu byli
nominováni:
- Vrbenský (vzdal se účasti z rodinných důvodů)

8) Krupa
9) Brauner
10) Pokorný
Tomáš Brauner se posléze účasti vzdal ze zdravotních důvodů, takže Českou republiku
reprezentovalo na ME 9 pilotů.

Nominace na ME v přesnosti přistání
Dle aktuálního vydání rankingu FAI (ze dne 1.5.2012) je základ nominace tvořen těmito piloty:
1) Radek Václavik (3. místo)
2) Tomáš Lednik (19.)
3) Kamil Konečný (22.)
4) Markéta Tomášková (38.)
Divoké karty byly přiděleny těmto pilotům:
5) Martin Ondrášek
6) Barbora Smutná
7) Lukáš Koláček

Projednání návrhů na rozdělení peněz na teamovou přípravu
reprezentací XC i přesnosti
Rozdělení peněz na teamovou přípravu pro XC reprezentaci
Návrh teamleadera XC Petry Slívové byl schválen v tomto znění:
Každý reprezentant umístěný v první desítce rankingu k 31.12.2011 má možnost vyčerpat 1/
10 (15000 Kč) z plánovaného rozpočtu na teamovou přípravu na jednorázové příspěvky na
soutěže.
Prostředky nevyčerpané nebo nevyúčtované reprezentanty do 31.10. 2012 budou dále
přerozděleny mezi reprezentanty, kteří se během roku zúčastnili soutěží, které jim dohromady
dávají možnost proplatit podle níže uvedeného výpočtu více než 15000 Kč. V takovém případě
se bude opakovaně přidělovat po 1000 Kč všem pilotům, kteří na to budou mít nárok v pořadí
určeném rankingem. V případě přerozdělení nevyužité částky se proplatí další závod nejvýše
umístěnému pilotovi v rankingu k 31.12.2011, který se nějakého dalšího závodu zúčastnil a
popořadě dle rankingu dalšímu a dalšímu až do vyčerpání částky.
Jednorázový příspěvek na závody:
● PWC finale Mexiko 8000 Kč
● PWC závod 6000 Kč
● Mistrovství zemí 4000 Kč
● FAI 2 a závody v cizině 3000 Kč
● Liga v ČR 1000 Kč

Výsledné rozdělení peněz na konci sezóny:
jméno

závody

odměna

celkem
max.

celkem
bude
proplaceno

Ohlidal

finale pwc+mcr+pwc usa

8+4+6

18

18

Vecera

mcr+italie+rakousko

4+4+4

12

12

Slivova

finale pwc+pwc mak+pwc
francie+montegrappa+reunion

8+6+6+3+3

26

24

Kuhnova

finále pwc, pwc makedonie, PWC
Francie, PWC Portugalsko, MCR,
British Open, Grappa, Soca Valley

8+6+6+6+4
+4+3+3

40

24

Chromec

pwc mak, mcr, recko, italie, 2x liga

6+4+4+4+2

20

20

Klikar

finale pwc, pwc mak, recko, mcr

8+6+4+4

22

22

Kostrhun

italie+nemecko

4+4

8

8

0

0

Vrbensky
Krupa

rakousko,recko, mcr

4+4+4

12

12

Brauner

pwc makedonie, mcr

6+4

10

10

165

150

Rozdělení peněz na teamovou přípravu pro reprezentaci v přesnosti
Návrh teamleadera Kamila Konečného byl schválen v tomto znění:
2x40 000 Kč na pre-World Games Cali – účast Tomášková, Ondrášek
Příspěvek na účast na soutěžích Světového poháru do výše 4600Kč na účast na jedné soutěži:
● Kamil Konečný (10. místo) – 4 soutěže
● Markéta Tomášková (14. Místo, 2. Ženy) – 4 soutěže
● Tomáš Lednik (42. Místo) – 1 soutěž
● Lukáš Koláček (47. Místo) – 2 soutěže
● Radek Václavík (58. Místo) – 2 soutěže
● Bára Smutná (70. Místo) – 1 soutěž
● Martin Ondrášek (92. Místo) – 1 soutěž

Návrh na změnu rankingu od roku 2013
Pavel Iker podal Sportovní komisi návrh na změnu výpočtu rankingu, který je výchozím
nástrojem pro stanovení reprezentace v cross country. Cílem změny by mělo být lepší
ohodnocení kvality závodu. SK debatovala jednotlivé varianty na Skype konferenci s přizváním
Pavla Ikera. Výsledkem jsou 2 pracovní návrhy, u nichž je prověřována implementační
náročnost.
Úkolem pro novou SK bude tyto návrhy prodiskutovat s dalšími reprezentanty ještě před
koncem kalendářního roku a definitivně rozhodnout o případné změně rankingu.

