
Zpráva o činnosti sportovní komise za období 11/2017-11/2018 
 
Na Valné hromadě Svazu PG dne 11.11.2017 byla zvolena SK ve složení: 

❖   Hana Dlasková  
❖   Stanislav Mayer  
❖   Jan Jareš  
❖   Ivana Baláková 
❖   Kamil Konečný 

- Předsedou SK byla zvolena Hana Dlasková.  
 

 
Širší reprezentace pro rok 2018 v XC a ACC 
V prosinci byla schválena podoba širší reprezentace pro rok 2018. 
Členy širšího výběru XC se stalo 20 pilotů, kteří se v rankingu za rok 2017 umístili na 1. až 
20. místě. 
(viz.: http://svazpg.cz/prelety-cross-country/reprezentace ). Navíc z pozice teamleadera byli 
dosazeni 3 piloti splňující poždavky pro účast na ME. 
 
Členy širšího výběru ACC se stalo 14 pilotů, kteří se v rankingu za rok 2017 umístili na 1. až 
14. místě. (viz.: http://svazpg.cz/presnost-pristani/reprezentace ) 
 
Nominace na ME v XC paraglidingu 2018 v Portugalsku 
V březnu bylo nominováno na ME v XC prvních 8 pilotů dle rankingu k 31.12.2017 plus 
divoká karta. 
Teamová soutěž byla vypsána pro 4+1 pilotů. 
1.Mayer Stanislav 
2.Klikar Stanislav 
3.Iker Pavel 
4.Ohlídal David 
5.Slívová Petra 

 
V případě, že by bylo více míst v závodě pro České piloty, nominovali jsme další 3 piloti dle 
rankingu: 
6.Kostrhun Petr 
7.Liptai Adrian 
8.Jareš Jan 

 
Protože nám záleží na dobrém teamovém výsledku, nominujeme Michala Šneiberga jako 
divokou kartu (medailista z MČR 2016! a úspěšně bodující pro team na MS 2017). Ten by jel 
pouze v případě, že by bylo potřeba doplnit člena bodujícího do teamu a během jarních 
závodů by prokázal lepší formu než další z nominovaných! 
 
Účastníci ME v XC paraglidingu 2018 v Portugalsku 
V první alokaci nám bylo organizátorem přiděleno 6 míst: 
 
1.Mayer Stanislav 
2.Klikar Stanislav 
3.Iker Pavel 
4.Ohlídal David 
5.Slívová Petra 
6.Kostrhun Petr 



 
V druhé alokaci nám bylo přiděleno další místo: 
7.Liptai Adrian 
Vzhledem ke zranění Adriana následoval: 
8.Jareš Jan 
 
Všichni piloti bodující pro team se účastnili, Michal Šneiberg nebyl povolán. 
To, že nominace divoké karty byla na místě a nejednalo se o osobní zaujetí SK či někoho 
jiného, svědčí i vítězství Michala na MČR a 7.místo na PWC v Turecku. 
Nejlepšího výsledku dosáhl David Ohlídal a to 14.místa, team obsadil 9.místo.  
Výsledky: https://airtribune.com/europg2018/results 
 
Nominace na MS v přesnosti přistání 2018 ve Slovinsku 
Byla schválena nominace dle návrhu Teamleadera Lucky Lednikové ve složení: 
1. Kamil Konečný 
2. Radek Václavík 
3. Vlastimil Vachtl 
4. Vlastimil Kricnar 
5. Vladimír Sova 
6. Markéta Tomášková 
7. Iva Baláková 
8. Lukáš Koláček 
9. Veronika Culková 
10. Jan Širl 
 
Nakonec se mistrovství zúčastnilo prvních 8 pilotů. 
- Nejlepší celkový výsledek dosáhl Vlasta Vachtl 8.místo. 
- mezi ženami 1. Ivana Baláková a 2. Markéta Tomášková, team obsadil 2.místo. 

Výsledky: http://pgaeuro2018.lzs-zveza.si/index.php/en/results/eupga2018#overall 
 
Výběrová řízení na závody v XC pořádané svazem PG pro rok 2018: 
Byla vypsána výběrová řízení (13.10-20.11.2017) na XC závody MČR a ČL v paraglidingu 
(15.10.-10.1.2017). 
SK nakonec obdržela 2 nabídky pořádání MČR (Alpago, Sopot) a 4 nabídky na pořádání 
ČLPG.(Nabídky pořádání MČR přišly především díky aktivitě SK, která organizátory kontaktovala). 
 
Raná Cup, 30.3.-2.4.- zrušeno-počasí, nový termín konání 14.-17.6.2018 
Straník Cup, 4.-8.5.2018 
Victoria Cup, 3.-7.7.2018 
Beskydy open, 27.5.-3.6.2018 
 
MČR v XC paraglidingu se konalo v Sopotech v termínu 5.-10.8.2018. 
 
Průběh MČR v XC 
MČR v XC nabídlo maximální možný počet - 6 platných kol. 
Výsledky: 
1. Michal Šneiberg 
2. Stanislav Klikar 
3. Jan Jareš 
Závodu se zúčastnilo celkem 39 českých pilotů.  
Výsledky: https://airtribune.com/czechopen2018/results/task3584/comp/open-overall 



Průběh závodů ČL v XC 
Do ČLPG se povedlo odletět 10 platných kol. 

 
Raná Cup – 4 kola - 29pilotů  
Straník Cup – žádné platné kolo  
Victoria Cup – 3 kola – celkem 35pilotů – českých 20 pilotů  
Beskydy open – 3 kola – 22pilotů  

 
Celkovými vítězi se stali 1. Otakar Husička, 2. Karel Kůta, 3. Miroslav Krchňák  
Výsledky: http://ranking.svazpg.cz/2018/liga 
 
Výběrová řízení na závody v ACC pořádané svazem PG pro rok 2018: 
Byla vypsána výběrová řízení na ACC závody MČR a ČL v paraglidingu. Termín pro zaslání 
nabídek byl do 7.3.2018. 
SK následně přijala nabídku Kamila Konečného na pořádání MČR v Beskydech 
25.-26.8.2018. MČR bylo součástí závodu ČL. 
SK obdržela celkem 3 nabídky na pořádání ČLPG 2018, všechny byly přijaty a schváleny. 
Jedná se o následující závody: 
 
Liga a MČR Beskydy 25.-26.8.2018 
Šumavská palačinka 7.-9.9.2018 
Moravská nula 6.-7.10.2018 
 
Průběh soutěží v ACC pořádané svazem PG pro rok 2018: 
MČR v přesnosti přistání se zúčastnilo 40 pilotů. Odlétaly se 2 platná kola. 
Vítězi se stali : 1.Ivana Baláková, 2.Radek Václavík, 3.Markéta Tomášková 
 
Liga a MČR Beskydy – 45 pilotů, z toho 34 českých 
Šumavská palačinka - 36 pilotů, z toho 35 českých 
Moravská nula – 26.pilotů 
 
Vítězové celkové ligy ACC : 1.Radek Václavík, 2.Vlastimil Kricnar, 3.Markéta Tomášková 
Výsledky: http://svazpg.cz/upload/2018/vysledky%20ligy%20ACC%202018.pdf 
 
Výběrové řízení na závod MČR v Hike and Fly 2018: 
Bylo vypsáno výběrové řízení na pořádání MČR v Hike and Fly. Termín pro zaslání nabídek 
byl do 23.3.2018. 
SK následně přijala nabídku Míroslava Orose na pořádání MČR na Rané 19.5.2018. 
Soutěže se zúčastnilo 80pilotů z toho 54 českých 
 
Vítězové: 1.Standa Mayer, 2.Tomáš Matera, 3.Jiří Tichý 
Výsledky: http://www.hikeandfly.cz/ 
 
Neinvestiční dotace 
Pro rok 2018 jsme získali dotaci z MŠMT pro podporu reprezentace v květnu. 
 
V současné době jsou proplaceny náklady za ME XC a ACC 
Proplácí se náklady na individuální přípravu 
Podrobněji ve zprávě čerpání repre 
 
 



Rozhodnutí o vyřazení pilota z ČPP 
Organizátorovi soutěže ČPP byla podána oficielní stížnost na pilota porušujícího pravidla. 
Jelikož organizátor stížnost uznal jako opodstatněnou, předat ji SK jakožto vyhlašovateli 
soutěže. 
SK byla seznámena s tím, že v roce 2016 tento pilot také porušoval pravidla létání a byl 
upozorněn na to, že v případě dalšího porušení bude automaticky vyřazen z daného 
ročníku. 
Přesto soušasná SK dala pilotovi příležitost se ke svým letům vyjádřit. SK následně shledala 
vysvětlení za neuspokojivé a pilota z ČPP vyřadila. 
To, že pilot nakonec lety před finálním rozhodnutím SK stáhnul, nemění nic na tom, že došlo 
k úmyslnému narušení vzdušného prostoru, porušení pravidel létání a porušení pravidel 
soutěže ČPP. 
SK zadala organizátorovi ČPP pokyn ke globálnějšímu prozkoumání letů v soutěži. 
Organizátor našel další dva lety neslučující se s pravidly létání a soutěže. Jedinci byli na tuto 
skutečnost upozorněni, byli poučeni a lety neprodleně sami stáhli. 
 
Témata, kterými se v současnosti SK zabývá: 
 
Vypsáno výběrové řízení na pořadatele MČR a Ligy v XC pro r.2019 
Vypsáno výběrové řízení na pořadatele MČR a Ligy v ACC 2019 
Vypsáno výběrové řízení pro MČR Hike and Fly 2019 
Vypracování smluv pro reprezentaci(zakotvena povinná účast na MČR, používání repre 
oděvu, zodpovědnost při antidopingové kontrole) 
Celoročně se zabýváme změnou počítání rankingu XC, změny byly konzultovány se členy 
Předsednictva – následně prezentace Honza Jareš. Nová pravidla rankingu ZDE. 
(Po podrobné analýze výkonů a účasti našich pilotů na ligových a zahraničních závodech, jsme 
usoudili potřebu změny počítání bodů a letů v XC rankingu) 
 

http://svazpg.cz/upload/2019/2019_pravidla_rankingu-XC.pdf

