
Zpráva o činnosti sportovní komise za období 7.11.2015-12.11.2016 

Na Valné hromadě Svazu PG dne 7.11.2015 byla zvolena SK ve složení: 

 Jiří Bečvář 

 Petr Chromec 

 Stanislav Mayer 

 David Ohlídal 

 Tomáš Brauner 

Předsedou SK byl zvolen Jiří Bečvář. 

SK se za volební období sešla celkem 9krát a to online pomocí programu Skype. 

Širší reprezentace pro rok 2016 
Byla schválena podoba širší reprezentace pro rok 2016. Členy širšího výběru se stalo 20 pilotů, kteří 

se v rankingu za rok 2015 umístili na 1. až 20. místě. (viz.: http://svazpg.cz/prelety-cross-

country/ranking ).   

 

Výběrová řízení na soutěže pořádané svazem PG pro rok 2016 
Byla vypsána výběrová řízení na MČR v XC paraglidingu, na závody České ligy v paraglidingu a na MČR 

v přesnosti přistání. Termín pro zaslání nabídek SK byl do 18.1.2016. 

 

Výběrové řízení na ČLPG 2016 
SK obdržela 4 nabídky na pořádání závodů České ligy PG, všechny byly přijaty a schváleny. Jedná se o 

následující závody: 

 Raná Cup, 25.3.-28.3.2016 

 Straník Cup, 4.5.-8.5.2016 

 Victoria Cup, 27.7.-31.7.2016 

 Beskydy open, 22.8.-27.8.2016 

 

Výběrové řízení na MČR v XC paraglidingu 2016 
SK přijala nabídku na pořádání MČR společně s MSR od Tomáše Braunera. Mistrovství se konalo 

v Pieve d´ Alpago v termínu 3.-8.7.2016. 

 

Výběrové řízení na MČR v přesnosti přistání 2016 
SK přijala nabídku Kamila Konečného Přesnost pro všechny. Mistrovství se konalo v Beskydech.  

 

Průběh závodů 
Do ČLPG se povedlo odletět 11 platných kol. 

Raná Cup – 2 kola. 

Straník Cup – 3 kola. 

Victoria Cup – 3 kola. 

Beskydy open – 3 kola. 
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Celkovým vítězem se stal Vít Pekárek před Adrianem Liptaiem a Honzou Jarešem. 

Výsledky: http://svazpg.cz/prelety-cross-country/ranking  

 

MČR v XC nabídlo kvalitní letové počasí a celkem 4 platná kola. Mistrem České republiky se stal 

Tomáš Brauner před Michalem Šneibergem a Stanislavem Klikarem. Závodu se zůčastnilo celkem 79 

českých pilotů. 

Výsledky: http://svazpg.cz/prelety-cross-country/ranking  

 

MČR v přesnosti přistání se zůčastnilo 27 pilotů. Odlétalo se 7 platných kol. Vítězem se stal Tomáš 

Lednik před Kamilem Konečným a Radkem Václavíkem. 

 

Nominace na ME v XC paraglidingu 2016 v Makedonii 
Nominováni byli dle nominačních pravidel piloti dle rankingu 2015. ČR dostala nakonec 7 míst. 

Reprezentovali nás: 

 Stanislav Klikar 

 David Ohlídal 

 Tomáš Brauner 

 Pavel Iker 

 Petra Slívová 

 Petr Kostrhun 

 Ondřej Krupa 

Nejlepšího výsledku dosáhl Stanislav Klikar a to děleného 6 místa.  

Výsledky: https://airtribune.com/europg2016/results/task1849/comp/overall  

 

Nominace na ME v přesnosti přistání 2016 v Litvě 
Byla schválena nominace dle návrhu Teamleadera Tomáše Lednika ve složení: 

 Radek Václavík 

 Vlastimil Kricnar 

 Tomáš Lednik 

 Vlastimil Vachtl 

 Markéta Tomášková 

 Ondřej Mičkal 

 Veronika Culková 

 Lucie Lednik Timiopulu 

Nejlepší výsledek dosáhli Radek Václavík a Vlastimil Kricnar a to děleného 6. místa.  

Výsledky: http://europgc2016.com/wp-content/uploads/2016/08/5th-FAI-European-Paragliding-

Accuracy-Championship-2016-results.pdf  

 

Rozdělení peněz na přípravu reprezentace v XC paraglidingu za rok 2016. 
Peníze na přípravu byly rozděleny dle platného klíče. 

Rozdělení: 

 David Ohlídal 8000 Kč 

 Stanislav Klikar 13 000 Kč 
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 Petr Kostrhun 13 000 Kč 

 Petra Slívová 19 000 Kč 

 Pavel Iker 13 000 Kč 

 Tomáš Brauner 7 000 Kč 

 Ondřej Krupa 11 000 Kč 

 Radek Večeřa 11 000 Kč 

 Petr Chromec 0 Kč 

 Adrian Liptai 0 Kč 

Rozdělení viz.: http://ranking.svazpg.cz/2016/_prispevky  

Odměny za rok 2016 budou vypočítány dle nového klíče rozdělení a zbylých prostředků na konci 

roku. 

 

Rozdělení peněz na přípravu reprezentace v ACC za rok 2016 
Sk odsouhlasila tabulku od TeamLeadera s rozdělením peněz na přípravu mezi reprezentanty ACC.  

 Kamil Konečný  13 000 Kč 

 Lucie Lednik  9 000 Kč 

 Markéta Tomášková 21 000 Kč 

 Ondřej Mičkal  21 000 Kč 

 Petra Haladej  1 000 Kč 

 Radek Václavík  12 000 Kč 

 Stanislav Mayer 1 000 Kč 

 Tomáš Lednik  9 000 Kč 

 Veronika Culková 12 000 Kč 

 Vlastimil Kricnar 12 000 Kč 

 Vlastimil Vachtl  8 000 Kč 

Odměny za rok 2016 budou vypočítány dle nového klíče rozdělení a zbylých prostředků na konci 

roku. 

 

Rozdělení peněz na přípravu Acro reprezentace 2016 
Dle pravidel dostal jediný reprezentant Ondřej Procházka 5 000Kč za účast na jednom závodě AWPT. 

Dále SK odsouhlasila přidělení 2x3 000Kč za účast na FAI2 závodech. Z reprezentačního rozpočtu bylo 

dále zaplaceno Ondřejovi startovné na Mistrovství světa v akrobacii v Annecy. 

Pravidla rozdělování peněz na přípravu: 

http://svazpg.cz/upload/2016/Rozdlovn%20penz%20na%20ppravu.pdf  

 

Nastavení Gapu pro MČR od roku 2017 
SK přidala k pevnému nastavení scovacího systému GAP pro ligu také doporučení pro nastavení GAPu 

pro MČR. Nejedná se o nařízení z důvodu pořádání MČR organizátory z jiných zemí a s tím spojené 

problémy. SK bude však pořadatelům doporučovat nastavit GAP dle hodnot zde: 

Nominal distance = 60 km 
Nominal time = 1:30 h 
Nominal pilots in goal = 20% 
FTV factor = 0 
http://svazpg.cz/upload/2016/Nastaven%20scorovacho%20systmu%20GAP.pdf  
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Změna klíče pro rozdělování odměn reprezentaci  
Předsednictvo svazu PG odhlasovalo návrh SK s novým klíčem pro rozdělení odměn reprezentaci. 

Odměny se od roku 2016 budou rozdělovat dle následujícího klíče: 

http://svazpg.cz/upload/2016/Kl%20rozdlen%20odmn%20reprezentaci%20PG.pdf  

Hlavními důvody pro změnu byla snaha motivovat piloty k co nejlepším výsledkům na FAI1 závodech 

a tím ke koupi špičkového vybavení i za vlastní finanční prostředky. Dále odměňovat piloty pouze za 

skutečně dobrý výsledek vyšší částkou a neúspěšné piloty vůbec. V neposlední řadě nový klíč 

odměňuje aktuálně úspěšné piloty a ne piloty, kteří se již závodění několik let nevěnují.  

Částka určená k rozdělení odměn bude určena na konci roku SK dle zbylých finančních prostředků 

v reprezentačním rozpočtu. 

 

Nákup technických pomůcek pro reprezentaci 
SK odsouhlasila nákup sestavy pro měření geometrie šňůr PG pro XC reprezentaci a nákup 

zobrazovačů k elektronickým nulám pro ACC reprezentaci, dohromady za cca 50 000Kč. 

 

Investiční dotace 
Pro rok 2016 byla přidělena Svazu PG investiční dotace ve výši 500 000Kč na vybavení pro PG 

reprezentaci. SK se společně s teamleadery dohodla na rozdělení 300 000Kč pro XC a 200 000Kč pro 

ACC reprezentaci, za které se nakoupí 3 padáky pro XC a 4 padáky pro ACC reprezentaci. Padáky se 

nakoupí pro piloty dle pořadí rankingu (2+1XC, 3+1ACC) na konci roku 2015.  
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