Zpráva o činnosti sportovní komise za období
9.11. 2013 - 8.11. 2014
Na Valné hromadě Svazu PG dne 9.11. 2013 byla zvolena SK ve složení:
●
●
●
●
●

Petr Chromec
Stanislav Klikar
Jakub Havel
Jiří Bečvář
Jenda Krátký

Předsedou SK byl členy zvolen Jakub Havel.

Širší reprezentace pro rok 2014
Byla schválena podoba širší reprezantace pro rok 2014. 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/2013/ranking ).

Výběrová řízení na soutěže pořádané Svazem PG pro rok 2014
Byla vypsána výběrová řízeni na MČR v XC paraglidingu, na závody České ligy v
paraglidingu. Termín pro zaslání nabídek SK byl 12. ledna 2014.
SK obdržela 4 nabídky na pořádání závodů České ligy, všechny byly přijaty a schváleny.
Jedná se o následující závody:
● Hohe Wand Pokal, závod Rakouské ligy, 29.30.3.2014
● Kovk  ligový závod a MČR juniorů, závod FAI 2, 19.26.4.2014, pořadatel Robert
Kulhánek, Karel Malec
● Straník  ligový závod spojený se slovenským Straník Cup, 7.5.11.5.2014, náhradní
14.5.18.5.2014, pořadatel PG klub Brno
● Beskydy  ligový závod a Akademické MČR, 14.20.7.2014, náhradní termín
26.7.1.8.2014, pořadatel Studentský klub paraglidingu
V průběhu výběrového řízení byla SK informována o záměru PG klubu Brno uspořádat
případně v září finálový závod na Lijaku. Ten byl nakonec schválen SK s termínem
9.13.9.2014

Výběrové řízení na MČR 2014
SK přijala nabídku na pořádání MČR od klubu Perfectfly a MČR se konalo 24.  31. srpna
2014 na Slubici (Slovensko).

Průbeh výběrového řízení a výběru pořadatele MČR
Do VŘ na MČR 2014 dorazila v původním termínu uzávěrky jediná nabídka na MČR od
Tomáše Braunera a Vacláva Hlouška, pro Pieve Alpago (Itálie) na červenec 2014. Tuto
nabídku SK schválila s tím, že organizátor definitivně potvrdí konání po dohodě s místním
klubem. Bohužel nastaly komplikace na místě (požadované povolení NOTAM na závod),
které se nepodařilo během několika týdnů vyřešit.
Jako náhradní řešení bylo nabídnuto pořádání MČR stejným organizátorem v Tolminu
(Slovinsko) v červnu a dorazila nabídka od slovenského organizátora Perfectfly (Slubica).
Předsednictvo a SK se na schůzce k MČR vyjádřilo zájem o další alternativu  zjistit možnost
uspořádání MČR ve střední Itálii (Monti di Matese  dějiště XCamp 2010, na místě se konal
také jeden závod PWC a Mistrovství Itálie) ve spolupráci s místním organizátorem, termín
první týden v září. Po delších jednáních se podařilo dojít k finančně akceptovatelné nabídce
(startovné by bylo stejné jako loni na MČR), ovšem bylo by to podmíněno ubytováním pilotů v
ubytovacím zařízení, které by bylo sponzorem/partnerem závodu, ovšem s cenami ubytování,
které by pravděpodobně nebyly akceptovatelné pro majoritu pilotů.
Organizace MČR v červnovém termínu už nebyla reálná, SK se proto rozhodla pro nabídku
klubu Perfectfly.

Průběh závodů
V závodě Hohe Wand Cup se tentokrát odlétala 2 kola, sportovní třídu vyhrál Igor Norton
Slovák.
Závod na Kovku byl z důvodu nepřízně počasí zrušen.
Závod Straník Cup se odletěl v prvním termínu s 3 koly.
Ligový závod v Beskydech se uskutečnil v prvním termínu a odlétalo se 5 kol.
Na Lijaku se září odletěla 2 kola.
Celkovým vítězem Ligy 2014 se stal Tomáš Svoboda před Františkem Brožem a Miroslavem
Krchňákem.
Výsledky: http://svazpg.cz/preletycrosscountry/celkovevysledkyligykategorie2014
Na MČR Slubica počasí také přálo, odlétaly se 4 úlohy. Zvítězil Tomáš Brauner před
Davidem Ohlídalem a Petrem Kostrhunem.
Výsledky: http://ranking.svazpg.cz/2014/getfile/160/mcr2014.html

Nominace na ME v XC paraglidingu 2014 Kopaonik
Nominováni byli piloti v pořadí podle rankingu, kteří zároveň splnili podmínky FAI. Vzhledem k
odřeknutí účasti některými piloty dostali divoké karty Michal Šnajberg a Karel Vrbenský.
Nakonec do Srbska odletěla 11členná sestava:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stanislav Klikar
David Ohlídal
Petr Kostrhun
Tomáš Brauner
Ondřej Krupa
Radke Večera
Petra Slívová
Renata Kuhnová
Michal Brabenec
Michal Šneiberg
Karel Vrbenský

Nominace na ME v přesnosti přistání 2014
Byla schválena dle návrhu vedoucího reprezentace Kamila Konečného v podobě (v závorce
pozice ve FAI rankingu):
1. Tomáš Lednik (4.)
2. Lukáš Koláček (23.)
3. Kamil Konečný (29.)
4. Markéta Tomášková (84.)
Divoké karty:
5. Martin Ondrášek (90.)
6. Ondřej Mičkal (277.)
7. Barbora Smutná (285.)
Výše uvedení piloti tvořili 7 členný team ČR pro teamovou kategorii dle návrhu vedoucího
reprezentace součástí týmu ČR.
Kromě 7členného týmu SK nominovala jako 8. členku reprezentace Petru Figalovou (88. ve
FAI rankingu, 5. misto MS 2013).

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:
●
●
●
●
●

Klikar Stanislav
Ohlídal David
Kostrhun Petr
Brauner Tomáš
Krupa Ondřej

20000 kč
19000 kč
10000 kč
4000 kč
12000 kč

●
●
●
●
●

Chromec Petr
Večeřa Radek
Slívová Petra
Kuhnová Renáta
Iker Pavel

8000 kč
7000 kč
19000 kč
24000 kč
20000 kč

Detailní rozdělení: http://ranking.svazpg.cz/2014/_prispevky

Týmová podpora na závody v akrobacii
SK schválila návrh na podporu závodníků v akro.
Schéma podpory:
● 5000 Kč za účast na závodě AWPT v kategorii solo, 7000 Kc za účast v kategorii
solo+synchro
● pro získání podpory musí být pilot v top 50 ve světovem akro rankingu k 1.10.

ČPP - změna kategorie Standard na Rozlet
SK schválila změnu pravidel ČPP.
Kategorie Standard tak jak byla definována doposud skončila a je zavedena kategorie Rozlet
 kromě max. ENB padáku v ní platí podmínka, že pilotu zařazenému do této kategorie nesmí
v poslední den ročníku soutěže uplynout déle než 3 roky od prvního přihlášeného letu
hodnotnějšího než 50 bodů dle pravidel ČPP.
Přesné znění vymezení kategorie Rozlet:
V bodu 7.2. se znění podbodu 7 nahrazuje tímto:
2. pořadí pilotů dle skóre sestaveného z výkonů na PK typu „Standard“ – odpovídající AFNOR
Standard, DHV 1 a 12, EN A/B. Z pořadí budou vyloučeni piloti, kteří v poslední den
trvání ročníku ČPP mají v online přeletových soutěží zaznamenán déle než 3 roky let s
bodovou hodnotou 50 bodů nebo vyšší (podle bodování dle pravidel ČPP). První v
pořadí získává titul „vítěz ČPP kategorie Rozlet“
Změna je platná od ročníku 2015 včetně.

