Zpráva o činnosti sportovní komise za období
17.11. 2012 - 9.11. 2013
Na Valné hromadě Svazu PG dne 17.11. 2012 byla zvolena SK ve složení:
●
●
●
●
●

Petr Chromec
Jakub Havel
Stanislav Klikar
Jenda Krátký
Hynek Obořil

Předsedou SK byl členy zvolen Jakub Havel.

Širší reprezentace pro rok 2013
Byla schválena podoba širší reprezantace pro rok 2013. Členy širšího výběru se stalo 20 pilotů,
kteří se v rankingu za rok 2012 umístili na 1. až 20. místě (viz
http://ranking.svazpg.cz/2012/ranking ).

Výběrová řízení na soutěže pořádané Svazem PG pro rok 2013
Byla vypsána výběrová řízeni na MČR v XC paraglidingu, MČR v přesnosti přistání a na závody
České ligy v paraglidingu. Termín pro zaslání nabídek SK byl 6. ledna 2013.
SK obdržela jednu nabídku na pořádání MČR v přeletech od pořadatele XContest + Gasper
Prevc, Tolmin 1.  7. července 2013. SK nabídku přijala a chválila.
SK obdržela 3 nabídky na pořádání závodů České ligy od českých pořadatelů, všechny byly
přijaty a schváleny. Jedná se o následující závody:
● Beskydy 22.  28. dubna 2013, pořadatel Studentský klub paraglidingu. Akademické
MČR.
● Wingover Cup Krkonoše, 13.  19. května 2013, pořadatel Wingover team
● XRace Nomad Cup, seriál víkendových závodů hlavně v ČR a okolí, případně v
Alpách, pořadatel XContest
SK dále obdržela na poslední chvíli nabídku na účast českých pilotů v závodě rakouské ligy
Hohe Wand Pokal, 13.  14. dubna 2013. Závod Hohe Wand Cup byl také zařazen do seriálu
České ligy.
Se spožděním několika dnů obdržela SK nabídku na uspořádání závodu v přesnosti přistání
Přesnost pro všechny 2013 (zároveň MČR v přesnosti), v termínu 6.8.9. 2013 v Kunčicích
pod Ondřejníkem (Beskydy). Pořadatel Klub paraglidingu při VŠBTU Ostrava. Tato nabídka byla
také schválena a přijata.

Průběh závodů
Termín MČR byl nakonec posunut na 30. června  6. července a jednalo se o společný národní
šampionát spolu s Litevci a Slováky. Závod proběhl úspěšně, odlétalo se 5 kol, z toho 4 z
Kobaly a 1 kolo z Lijaku.
Závod Hohe Wand Cup byl bohužel nakonec byl z důvodu nepřízně počasí zrušen.
Ligový závod v Beskydech byl 2x odložen z důvodu klimatické nepřízně. Nakonec se uskutečnil
v termínu 1.  4. srpna. Odlétala se 4 kola.
Wingover Cup i XRace Nomad Cup se uskutečnily, nicméně účast nedosáhla hranice 15
pilotů a tak se do celkových výsledků České ligy 2013 nezapočítávají.

Návrh na změnu rankingu
Návrh nového rankingu, který vznikl na popud Pavla Ikera již v předchozím období, projednávala
SK. Návrh vypadal takto:
Rankingové body pilota budou určeny součtem 4 nejlepších výsledků v aktuálním roce a 50% ze součtu 4 nejlepších výsledků
z minulého roku.
Jednotlivý výsledek pilota se spočítá z výsledku závodu FAI1, FAI2, závodu České Ligy, MČR nebo ČPP takto:
1. FAI1 a FAI2 závod, s výjimkou Mistrovství ČR a závodu České Ligy, se bude započítávat následujícím způsobem:
○
ze světového rankingu (WPRS) budou přebrány body pilota v závodě bez časové devaluace (ve WPRS
označeno Pp).
2. Výsledek v závodě MČR se bude započítávat stejně jako výsledek pilota v závodě spadajícího pod bod 1 s tím, že
body pilota budou přepočítány s koeficienty Pq a Pn určenými takto:
○
Pq = (Pqfai+1)/2, kde Pqfai je koeficient Pq pro závod MČR ve WPRS
○
Pn = 1.2 (maximální možná hodnota)
V případě, že by závod MČR nebyl FAI2 závodem nebo jeho výsledek nebyl z jakéhokoliv důvodu započítán do
WPRS, bude koeficient Pq nastaven na 0.5
1. Výsledek v závodě České Ligy se bude započítávat podle pravidel WPRS bez časové devaluace s tím, že hodnoty
koeficientů Pq a Pn budou určeny takto:
○
Pq = 0.5
○
Pn = N40, kde N je počet bodujících pilotů. V případě že takto spočítaná hodnota Pn bude vyšší než 1.2,
bude Pn nastaveno na 1.2
V případě, že by závod České Ligy byl současně FAI2 závodem a dosáhl ve WPRS vyšší hodnoty koeficientu Pq
nebo Pn, bude použita pro daný koeficient vyšší hodnota z WPRS
1. Ze soutěže ČPP se započítá výsledek do rankingu pouze prvním 50 pilotům v soutěži. Výsledky se budou
započítávat podle pravidel WPRS bez časové devaluace s tím, že hodnoty koeficientů Pq, Pn a hodnota “last place”
budou určeny takto:
○
Pq = 0.5
○
Pn = 1.2
○
last place = 50
Vysvětlivky:
Pq: Koeficient kvality pilotů (participant quality), nabývá hodnot v rozmezí 0.2…1.0, podle toho, jak dobří piloti se
závodu účastní
Pn: Koeficient počtu pilotů, nabývá hodnot v rozmezí 0...1.2
V případě, že se jakkoliv změní pravidla počítání WPRS nebo přestane být technicky možné přebírat výše uvedené koeficienty
závodu, SK zasedne a podumá jak z toho ven.

SK se po diskusi rozhodla návrh nového rankingu pro příští rok nepřijmout a zachovat ranking
stávající, a to z následujících důvodů:
1. Závislost na FAI rankingu  v případě změny by bylo nutné řešit ovlivnění našeho systému
a také jestli by změna byla pro náš ranking žádoucí. V minulosti nebyly změny ve FAI
rankingu předem ohlášeny, přii poslední změně byl FAI ranking přepočítán i zpětně.
2. Složitost nového rankingu  neprůhlednost
3. Bodové hodnocení pilota v rámci závodu by bylo závislé jen na pořadí  u některých
závodů to může dávat neadekvátní výsledky. Hodnocení podle bodů dosažených v
závodě je lepší varianta (optimální varianta by byla kombinace obou přístupů).
4. Převážilo velmi vlažné nebo kritické přijetí návrhu od členů reprezentace

Nová pravidla ČPP
V lednu SK diskutovala podnět Vítka Fedry na změnu pravidel ČPP, zejména scoringu. SK přijala
následující změny pravidel:
●
●

●

●

●

do ČPP budou zahrnuty lety z celého světa
skóre bude tvořeno 4 nejlepšími lety pilota s následujícími podmínkami:
○ alespoň 1 let v zóně Česko (uvnitř hranic CZ)
○ alespoň 2 lety v zóně Střední Evropa (země Visegrád 4  CZ, SK, PL, HU, dále
území AT, DE od rovnoběžky 48.5 severně)
○ alespoň 3 lety v zóně Evropa
○ z toho plyne, že
■ maximálně 1 let ve skóre může být z celého světa, vně Evropy
■ maximálně 2 lety ve skóre mohou být z Evropy, vně Střední Evropy
■ maximálně 3 lety ve skóre mohou být ze Střední Evropy, vně CZ
○ za let v dané zóně se považuje každý let, jehož alespoň 1 bod tracklogu se
nachází uvnitř dané zóny (stejný princip jako doposud)
koeficienty:
○ CZ 1.0  1.8  2.2 (stejné jako nyní)
○ Střední Evropa 1.0  1.8  2.2 (nově stejné jako v CZ)
○ Evropa 1.0  1.2  1.4 (stejné jako nyní)
○ svět 0.8  1.2  1.4 (stejné jako v zóně Evropa, ale volný let za 0.8)
týmové skóre:
○ 2 lety (jako doposud)
○ alespoň 1 let ze zóny Střední Evropa
○ z toho plyne, že maximálně 1 let může být ze světa nebo z Evropy, vně Střední
Evropy
○
○
Změny byly aplikovány na celý ročník 2013 od začátku.

Další změna, tentokrát drobná, byla přijata v březnu. Sportovní komise přijala úpravu pravidel
ČPP, která oficiálně deklaruje možnost soutěžit v ČPP i cizím státním příslušníkům, kteří v
Česku žijí. Bod 1.3 podmínky účasti byl doplněn (kurzívou) takto:
Je občanem ČR. Pokud není občanem ČR, účast v ČPP je možná, pokud po celou bodu trvání
soutěže nebo její převážnou část má v ČR potvrzen trvalý či přechodný pobyt, případně platí v
ČR zdravotní pojistění.

Nominace na MS v XC paraglidingu 2013 Sopot
Byla schválena v tomto pořadí dle pravidel nominace:
1+1 David Ohlidal a Renata Kuhnova
3. Petr Chromec
4. Stanislav Klikar
5. Radek Večeřa
6. Petra Slívová
7. Petr Kostrhun
8. Ondřej Krupa
9. Tomáš Brauner
10. Pavel Iker

Nominace na MS v přesnosti přistání 2013 Sarajevo
Byla schválena dle návrhu vedoucího reprezentace Kamila Konečného v podobě (v závorce
pozice ve FAI rankingu):
1. Radek Václavik (11. místo)
2. Tomáš Lednik (12.)
3. Markéta Tomášková (16.)  nemohla se pro zranění zúčastnit
Kamil Konečný (25.)
Barbora Smutná (120.)
Divoké karty:
Lukáš Koláček (42.)
Martin Ondrášek (59.)
Petra Figalová (279.)
Náhradníci:
Stanislav Mayer (310.)
Lenka Hejhalová (704.)

Rozdělení peněz na přípravu reprezentace v XC paraglidingu
Byl schválen stejný klíč rozdělení, jako pro loňský rok.
Na konci sezóny bylo dle tohoto klíče schváleno následující rozdělení:
Petr Chromec  mistrovstvi italie, nemecka, liga krupka: 4+4+1 = 9000,
David Ohlidal  pwc jar, mcr, mistrovstvi nemecka: 6+4+4 = 14000,
Stanislav Klikar  pwc turecko, pwc jar, mcr, pwc srbsko: 6+6+4+6 = 22000, => 20000,
Radek Vecera  mcr, mistrovstvi nemecka, serial cup: 4+4+3 = 11000,
Petr Kostrhun  mcr, mistrovstvi italie, mistrovstvi nemecka: 4+4+4 = 12000,
Renata Kuhnova  mistrovstvi nemecka, pwc srbsko, pwc turecko, mistrovstvi italie: 4+6+6+4
= 20000,
Ondrej Krupa  mcr, mistrovstvi nemecka, pwc srbsko, liga beskydy: 4+4+6+1 = 15000,
Petra Slivova  finale pwc, pwc turecko, wide open, prepwc indonesie: 8+6+3+3 = 20000 =>
19000,
Tomas Brauner  finale pwc, mcr, mistrovstvi nemecka: 8+4+4 = 16000,
Pavel Iker  mcr, mistrovstvi nemecka, ratitovec open, soca valley open: 4+4+3+3=14000,
Pozn.: Klikar a Slívová mají kráceno dle pravidel tak, aby součet byl 150 000,

Rozdělení peněz na přípravu reprezentace v přesnosti přistání
Byl přijat návrh Kamila Konečného:
Podpora na přípravu pro členy repretýmu v PGA:
● Účast na soutěži světového poháru 5000,
● Účast na soutěži FAI 2 3500,
● Pro nominované na MS v Sarajevu příspěvek na přípravu před soutěží 5000,
● tréninkový kemp Vršac  reprezentaci se zaplatí doprava, startovné a ubytování.
Zbylé prostředky převést na příští rok.

