
Zpráva o činnosti sportovní komise za období 11/2016-11/2017 
Na Valné hromadě Svazu PG dne 12.11.2016 byla zvolena SK ve složení:  

● Hana Dlasková  
● Stanislav Mayer  
● Jan Jareš  
● Veronika Culková  
● Vlastimil Kricnar   

  
- Předsedou SK byla zvolena Hana Dlasková. 
- SK se za volební období sešla celkem 6krát a to online pomocí programu Skype. 
 
Změny provedené v r. 2017 

 
● Změna klíče pro rozdělování odměn reprezentaci  

- V listopadu 2016 se sešla pracovní skupina složená z nově zvolené SK spolu s dalšími 10ti 
znalci v oboru a společně vzešel nový klíč pro rozdělování odměn  
- Odměny se od roku 2017 budou rozdělovat dle následujícího klíče: 
http://svazpg.cz/upload/2016/Kl%20pro%20rozdlen%20pspvk%20na%20ppravu%20repreze
ntace%20PG%20dle%20WPRS.pdf   
- Důvodem pro změnu bylo rozhodnutí Valné hromady. 

 
● Přepracování Sportovního řádu pro XC  

Vzhledem k zastaralosti původního SŘ, byl vypracován nový, vycházející převážně z FAI 
pravidel.  

● Pravidla rankingu cross country  
- Zohlednění koeficientu FTV vzhledem k častému škrtání v závodech 
- Specifikace koho se ranking českých pilotů týká:  

● Úprava nominačních pravidel na ME a MS 
Zůstává 1 divoká karta avšak bez omezení -zranění, těhotenství, apod. 
 
Širší reprezentace pro rok 2017 v XC a ACC 
Byla schválena podoba širší reprezentace pro rok 2017.  

● Členy širšího výběru XC se stalo 20 pilotů, kteří se v rankingu za rok 2016 umístili 
na 1. až 20. místě. (viz.: http://svazpg.cz/prelety-cross-country/reprezentace ).  

● Členy širšího výběru ACC se stalo 14 pilotů, kteří se v rankingu za rok 2016 umístili 
na 1. až 14. místě. (viz.: http://svazpg.cz/presnost-pristani/reprezentace ). 

 
Nominace na MS v XC paraglidingu 2017 ve Feltre 
Nominováni byli dle nominačních pravidel piloti dle rankingu 2016 a 1 divoká karta Michal 
Šneiberg. 
Reprezentanti: 

● Stanislav Klikar  
● David Ohlídal  
● Tomáš Brauner  
● Michal Šneiberg  
● Petra Slívová 
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Nejlepšího výsledku dosáhl David Ohlídal a to 23.místa, team obsadil 8.místo.  
Výsledky: https://airtribune.com/worlds2017/results/task2702/comp/overall 
 
Nominace na MS v přesnosti přistání 2017 v Albanii 
Byla schválena nominace dle návrhu Teamleadera Tomáše Lednika ve složení:  

● Radek Václavík  
● Tomáš Lednik  
● Vlastimir Kricnar  
● Vlastimil Vachtl  
● Markéta Tomášková  
● Veronika Culková  
● Kamil Konečný 
- Nejlepší celkový výsledek dosáhl Tomáš Lednik 4.místo. 

Markéta Tomášková 2.místo mezi ženami, team obsadil 3.místo. 
Výsledky: https://paragliding.al/published-results/ 

 
Výběrová řízení v XC pořádané svazem PG pro rok 2017: 
Byla vypsána výběrová řízení na XC závody MČR a ČL v paraglidingu. Termín pro zaslání 
nabídek byl do 20.1.2017. Vzhledem k tomu, že přišlo málo nabídek a žádná pro MČR, 
termín byl prodloužen do 28.2. 
SK nakonec obdržela 4 nabídky na pořádání ČLPG 2017, všechny byly přijaty a schváleny. 
Jedná se o následující závody:  

● Raná Cup, 7.4 - 9.4. 2017  
● Straník Cup, 6.5. - 10.5.2017  
● Victoria Cup, 16. - 20.8.2017  
● Beskydy open, 3.6. - 9.6.2017  
● MČR v XC paraglidingu se podařilo zajistit pomocí Petry Slívové v Krusevu v 

termínu 23.-29.7.2017. 
 
Průběh MČR v XC  

● MČR v XC nabídlo pouze 2 letové dny a celkem 2 platná kola.  
Výsledky: 
1. David Ohlídal 
2. Stanislavem Mayerem 
3. Vít Pekárek 
Závodu se zúčastnilo celkem 60 českých pilotů.  
Výsledky: 
https://airtribune.com/czechmacedonian2017/results/task2756/comp/czech-nationals 
 
Průběh závodů ČL v XC 
Do ČLPG se povedlo odletět 12 platných kol:

 
Raná Cup – 3 kola - 29pilotů  
Straník Cup – 3 kola – celkem 37pilotů - českých 21 pilotů  
Victoria Cup – 3 kola – celkem 39pilotů – českých 17 pilotů  
Beskydy open – 3 kola – 27pilotů  
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Celkovým vítězem se stal Adrian Liptai, 2.místo Otakar Husička, 3.místo Martin Janošík.  
Výsledky: http://ranking.svazpg.cz/2017/liga 
 
Výběrová řízení ACC pořádané svazem PG pro rok 2017: 
Byla vypsána výběrová řízení na ACC závody MČR a ČL v paraglidingu. Termín pro zaslání 
nabídek byl do 7.3.2017. 
SK následně přijala nabídku Kamila Konečného na pořádání MČR v přesnosti přistání 2017 
v Beskydech 26.-27.8.2017. MČR bylo součástí závodu ČL. 
SK obdržela 5 nabídek na pořádání ČLPG 2017, všechny byly přijaty a schváleny. 
Jedná se o následující závody:  

● Přesnost pro všechny 10.-11.6. 2017 
● Přesnost pro všechny II (MČR) 26.-27.8.2017  
● Hop na sud 9.-10.9.2017  
● Šumavská palačinka 16.-17.9.2017  
● Strakonická tečka 4.-5.11.2017 

 
Průběh soutěží v ACC pořádané svazem PG pro rok 2017:  

● MČR v přesnosti přistání se zúčastnilo 40 pilotů. Odlétalo se 6 platných kol.  
Vítězem se stali: 1.Vladimír Sova, 2.Tomáš Lednik, 3. Stanislav Mayer  

● Přesnost pro všechny – zrušeno i v náhr.termínu - počasí  
● Přesnost pro všechny II (MČR) 40 pilotů - 29 čechů  
● Hop na sud - 47 pilotů 
● Šumavská palačinka - 21 pilotů  
● Strakonická tečka – zrušeno 

 
Vítězem ligy ACC se stali:v:  1.Radek Václavík, 2.Vlastimil Kricnar, 3.Vladimír Sova 
Výsledky:https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRtVXOkre8K4b7oRrJpnvqu8reolBze

QTg713Vw20w0K0uP_0UyJGKU9HPRhmbpWQIQOejqzs-AiLsj/pubhtml 
 
Investiční dotace 

● Pro rok 2017 byla již v únoru přislíbena Svazu PG investiční dotace z MŠMT. 
Následně však vzhledem k ovlivňování fotbalového činitele na ministerstvu 
bylo přidělování dotací globálně pozastaveno a protože o dotace žádáme na vyjímku, 
dotace nám následně nebyly přiznány.  

● V současné době jsou dotace na zvláštní vyjímku přislíbeny, bohužel stále 
nedorazily. 

 
Témata, kterými se v současnosti SK zabývá:  

● Vypracování Sportovního řádu pro ACC – plán dokončení jaro 2018  
● Tvorba stránek českého rankingu ACC, která bude zohledňovat i české ligové 

závody - plán dokončení jaro 2018 
● Je vypsáno výběrové řízení na organizátora zavodu MČR v XC  
● Vypracování Sportovního řádu pro Hike&Fly – plán dokončení jaro 2018  

 
 


