
Zápis ze schůze předsednictva a SK  21. 1. 2014 

 
Přítomni: Aleš Trtil, Míra Oros, Jakub Havel, Robert Kulhánek, Vítek Fedra, Linda Mišková, Petr 

Chromec, Jirka Bečvář 

Omluveni: Standa Klikar, Jenda Krátký 

 

● J. Havel informoval o nutnosti změny termínu MČR na Mt. Dolada, kvůli kolizi termínu s 

Mistrovstvím Itálie (z července na 2. týden v červnu 2014) 

 

● J. Havel informoval o tom, že vybraná křídla Ozone Enzo 2 na PWC v Brazílii mají o 40 

cm delší odtokovou hranu než by dle údaju změřených zkušebnou měly mít. Křídla 

budou zaslána do zkušebny (Air Turquise) k posouzení, zda-li odpovídají testovanému 

kusu. Výsledky závodu zatím nebudou až do přezkoušení křídel oficiální 

 

● J. Havel informoval skutečnosti, že ve Francii od začátku závodění na serial class (2011) 

3 smrtelné nehody při závodech. V období několika let předtím nebyly žádné smrtelné 

nehody. 

 

● Informace o dění v EHPU - R. Kulhánek sleduje dění a bude infromovat J. Fridricha 

 

● A. Trtil informoval o stížnosti Jana Krátkého s nevypisováním instruktorských termínů na 

školení instruktorů, od J. Krátkého jsme do termínu schůze nedostali konkrétní podklady, 

bude projednáno až po zaslání podkladů 

 

Problémy s financováním ligy paraglidingu, pokud nebude finanční podpora ze strany 

svazu, pořadatelé hrozí tím, že nebudou pořádat ligu (Lijak) - otázka podpory ligy - ano x 

ne a kolik?? 

 

A) Jistá (fixní, paušální) finanční podpora závodů ligy (20000 zahraniční/10000 domácí závod) 

na základě splněných následujících podmínek měsíc před závodem: 

 funkční webové stránky, spuštěná registrace pilotů do 30 dnů před zahájením závodu, inzerce 

události v  časopisu Pilotu, ve  fóru či novinkách pgweb.cz, na stránkách svazpg.cz a laacr.cz, 

limit pro Čechy min 15 a pro zahraniční závody  min 25 pilotů v soutěži, minimální délka závodu 

4 dny. 

 

B) Pokud budou splněny podmínky bodu A bude přidělena další finanční podpora na základě 

počtu přihlášených pilotů a dnů závodu (200 Kč na pilota a závodní den v zahraničí / 100 Kč na 

pilota v Čechách a závodní den). 

 

C) Svaz následně bude dotovat prize money odměny za jednotlivé tasky v hodnotě  500 Kč/den 

pro vítěze kola a celkové prize money za umístění v seriálu závodů  ligy v hodnotě  18000 Kč 

(10000 Kč první místo, 5000 Kč druhé místo, 3000 Kč třetí místo). 

 

Podmínky finanční podpory závodů ligy byly schváleny členy předsednictva - J. Havel informuje 



pořadatele závodů, kteří se přihlásili do výběrového řízení a vyžádá si od nich reakci. 


