Zpráva o činnosti
Sportovní komise PG
za období 11/2019-11/2020

Na Valné hromadě Svazu PG dne 9.11.2019 byla
zvolena SK ve složení:
• Hana Dlasková
• Petr Polách
• Jan Jareš
• Jiří Hanč
• Vlastimil Kricnar
-

Předsedou SK byla zvolena Hana Dlasková

Širší reprezentace pro rok 2020 v XC a ACC
V prosinci byla schválena podoba širší reprezentace pro rok 2020.
• Členy širšího výběru XC se stalo 20 pilotů, kteří se v rankingu za rok 2019 umístili na
1. až 20.místě.
(viz http://svazpg.cz/prelety-cross-country/reprezentace ).

• Členy širšího výběru ACC se stalo 11 pilotů, kteří se v rankingu za rok 2019 umístili
na 1. až 11.místě. (viz http://svazpg.cz/presnost-pristani/reprezentace )

Nominace na ME v XC paraglidingu 19.7.-1.8. 2020 v Srbsku
Na konci února bylo nominováno na ME v XC prvních 10 pilotů dle rankingu k 31.12.2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Šneiberg Michal
Jareš Jan
Mayer Stanislav
Klikar Stanislav
Kostrhun Petr
Slívová Petra
Iker Pavel
Pekárek Vít
Husička Otakar
Ohlídal David

Výběrem pilotů se drží SK nominačních pravidel.

Rozhodnutí zda se ME v XC PG bude konat či nikoliv se 2x odkládalo, nakonec bylo
odloženo na rok 2022.

Nominace na ME v přesnosti přistání 09/2020 v
Rumunsku
Na konci dubna bylo nominováno na ME v ACC 9 pilotů dle rankingu
1.Vlasta Vachtl
2.Vlasta Kricnar
3.Radek Václavík
4.Markéta Tomášková
5.Kamil Konečný
6.Jan Širl
7.Vladimír Sova
8.Ivana Baláková
9.Marek Pflug

V červnu bylo rozhodnuto, že ME bude přesunuto na rok 2021

Výběrová řízení na závody v XC pořádané Svazem
PG pro rok 2020:
Byla vypsána výběrová řízení na XC závody MČR a ČL v paraglidingu(31.10.-10.12.2019)
SK nakonec obdržela 1 nabídku pořádání MČR (Slovensko ) a 5 nabídek na pořádání ČLPG.
• Raná Cup nový termín 11.-14.6., náhr. termín 23.-26.7.
• Karpaty Open, zrušeno
• Krkonoše 4.-7.7. náhr.termín 6.-9.7.
• Victoria Cup - zrušeno
• Beskydy open - Meatfly nový termín 27.-30.6.
• MČR v XC paraglidingu na Slovensku v novém termínu 25.7. - 1.8.

Průběh MČR v XC na Slovensku 25.7.-1.8.2020
MČR v XC nabídlo - 3 platná kola.
Výsledky Open CZ:

Výsledky Ženy CZ:

1. Michal Šneiberg

1. Petra Slívová

2. Martin Janošík

2. Jana Nováková

3. Petr Kostrhun

3. Kristýna Takáčová

Závodu se zúčastnilo celkem 54 českých pilotů.
Výsledky: https://airtribune.com/fatra-cup-2020/results/task4754/comp/overall

Průběh závodů ČL v XC
Do ČLPG se povedlo odletět 5 platných kol.
Raná Cup – 2 kola – 53 pilotů z toho českých 53 pilotů
Krkonoše Open - 1 platné kolo - 56 pilotů z toho českých 49 pilotů
Meatfly Beskydy open – 2 platná kola – celkem 53 pilotů - českých 52 pilotů

Celkové pořadí Open: 1.Stanislav Mayer, 2.Josef Bezdička, 3.Petr Kožíšek
Výsledky: http://ranking.svazpg.cz/2020/liga

Výběrová řízení na závody v ACC pořádané svazem PG
pro rok 2020:
Byla vypsána výběrová řízení na ACC závody MČR a ČL v paraglidingu. Termín pro zaslání nabídek byl
31.10.-10.12.2019
SK obdržela celkem 6 nabídek na pořádání ČLPG 2020, všechny byly přijaty a schváleny. MČR bylo součástí
závodu ČL.
• Liga a MČR Šumavská palačinka 12.-13.9.
• Raná Cup nový termín 20.-21.6.
• Beskydy přesnost pro všechny - zrušeno
• PGA Czech Open 15.-16.8.
• Krkonoše 22.-23.8.
• Moravská nula - závod zrušen

Průběh soutěží v ACC pořádané svazem PG pro rok 2020:
• Liga a MČR Šumavská palačinka 12.-13.9. - 6 platných kol - 44 pilotů, z toho 38 českých
• Raná Cup nový termín 20.-21.6. - 6 platných kol - 37 pilotů, z toho 33 českých
• PGA Czech Open 15.-16.8. 8 platných kol - 29 pilotů, z toho 26 českých
• Krkonoše 22.-23.8. 8 platných kol - 40 pilotů, z toho 28 českých

Vítězi MČR ACC se stali : 1.Vlastimil Vachtl, 2.Vlastimil Kricnar, 3.Radek Václavík
Celkové pořadí ligy ACC: 1.Vlastimil Vachtl, 2.Markéta Tomášková, 3.Radek Václavík
Výsledky: http://svazpg.cz/upload/2020/Liga_celkove_vysledky_po_4_kole.pdf

Výběrové řízení na závod MČR v Hike and Fly 2020:
Bylo vypsáno výběrové řízení na pořádání MČR v Hike and Fly. Termín pro zaslání nabídek
byl 31.10.-10.12.2019
SK následně přijala nabídku Miroslava Orose na pořádání MČR na Rané 30.5.2020.
Soutěže se zúčastnilo 95 pilotů z toho 69 českých

Celkové pořadí Unlimited: 1.Standa Mayer, 2.Tomáš Matera, 3.Jan Novák
Výsledky: http://www.hikeandfly.cz/app/zavod/cz-hike-fly-2020/konecne-poradi

Neinvestiční dotace
Žádost pro podporu reprezentace včetně účetních položek musela být připravena pro
MŠMT již v 10/2019
Dotace pro rok 2020 byla svazu PG přidělena až v červnu tohoto roku.
Vzhledem k tomu, že se zrušilo ME v XC i ACC a další soutěže bylo rozhodnuto o
využití těchto prostředků na nákup materiálu pro XC i ACC.
Pro rozdělení materiálu pro XC repre byl vytvořen klíč: přístroj 9+1, ZP team ME, postroj 4+1
Nyní se proplácí náklady na přípravu a materiál.
Položky viz zpráva čerpání repre: http://svazpg.cz/upload/2020/cerpn_%20repre%20VH%202020.pdf

Žádost z řad pilotů o změnu(snížení) zvýhodnění bodování České ligy XC v
rankingu.

Návrhem se SK zabývala v lednu 2020
Je žádoucí, aby se široká škála pilotů účastnila ligových soutěží. Od více zkušených se ti méně
zkušenější mohou učit. Liga je také odrazový můstek pro piloty, kteří potřebují nasbírat cenné body a
mohli tak jezdit i na závody s velkou konkurencí světových pilotů. Taktéž je potřeba abychom měli více
soutěží, kde můžeme posoudit výkon českých pilotů mezi sebou za stejných podmínek a zvýhodněním
bodování ligy v rankingu zkušenější piloty motivujeme k účasti. Uvědomujeme si, že v tuto chvíli pro cca
prvních 5 pilotů rankingu nadhodnocení nemá přínos, ale otázka nastavení pravidel musí být
nastavena pro všechny stejně a měla by být nastavena v dlouhodobějším horizontu.

Úprava počítání bodů do rankingu XC vzhledem k omezení mezinárodních
soutěží v souvislosti s pandemií COVID-19
Schůze 28.4.2020
Vzhledem k opatřením vlády a omezení mezinárodních soutěží bylo potřeba upravit počítání bodů do rankingu XC. Vycházeli jsme ze
skutečnosti, že bude omezené množství XC závodů proti minulým sezónám. V té době to vypadalo, že budou jen ligové závody a MČR
(tato situace nakonec nastala u ACC). Pokud bychom XC ranking nechali bez změny, měl by jeden konkrétní výsledek - zejména účast
či neúčast pilota v závodě, značný vliv na výsledné pořadí - ranking. 4 nejlepší výsledky (nebo 3 + přepočet) z 5 možných závodů (4x
liga + MČR) má jinou váhu než, když je v sezóně přes 30 závodů, kterých se čeští piloti účastní. Bez změny by znamenalo to, že by
ranking odrážel počet účastí pilota na lize.
SK prodiskutovala několik možných variant. Z důvodu, že jsme nedovedli odhadnout kolik se bude konat v roce 2020 závodů, jsme
vybrali variantu, která bude fungovat jak při nulovém počtu závodu v roce 2020, tak kdyby se rozjela plnohodnotná sezóna. Tímto
kompromisem bylo řešení, že se bude pokračovat v sezóně 2019, ke které se budou připisovat výsledky konané v roce 2020. Slabým
místem tohoto kompromisního řešení byl přepočet z roku 2018, který prodlužuje časovou devalvaci závodů. O tomto bodu bylo
diskutováno na základě stížností pilotů na další schůzi.

V roce 2020 se počítají do XC rankingu 4 nejlepší výsledky z let 2019 a 2020 nebo 3 nejlepší výsledky z let 2019 a
2020 plus přepočet z roku 2018, podle toho co je pro pilota lepší.

Úprava počítání bodů do rankingu XC vzhledem k omezení mezinárodních
soutěží v souvislosti s pandemií COVID-19 - problém časové devalvace
Schůze 12.5.2020: SK obdržela několik podnětů na zveřejněnou
změnu počítání rankingu 2020 a jeden návrh emailem.
Jednalo se zejména o problém časové devalvace závodů, konkrétně
přepočtu z roku 2018 a jeden návrh řešil přepočet obecně. Přepočet z
minulých let je způsob časové devalvace závodů v národním rankingu.
SK porovnala časovou devalvaci u několika zvažovaných variant
včetně devalvace ve světovém WPRS ranking.
SK usoudila, že vliv starších závodů není až tak velký. Vzhledem k
nepředpokládatelnému vývoji s počtem závodů v roce 2020, bylo však
potřeba zachovat výsledky z minulých let, abychom měli výkonnost
pilotů alespoň podle něčeho porovnat. Zároveň jakékoli další změny by
přinesly další snížení přehlednosti pravidel raningu.

SK rozhodla o zamítnutí návrhů z řad pilotů. Několik týdnů
na to i mezinárodní organizace FAI rozhodla o pozastavení
časové devalvace ve světovém rankingu - WPRS.

Analýza průběhu soutěží XC v roce 2020
Pro porovnání:
V sezóně 2019 se do rankingu XC počítalo 32 soutěží.
V sezóně 2020 se do rankingu XC počítá 18 soutěží.
Ze 188 světových závodů bylo 86 zrušeno nebo odloženo (pgcp.co.uk)
Nejvýraznější úspěchy z uskutečněných
PWC Disentis: 52. Jan Jareš, 65. Jonáš Horáček, 70. Petr Kostrhun, 74. Víťa Pekárek, 102. Igor Norton
Pre-PWC Ager: 32. Petr Kožíšek, 34. Martin Kubíček
Mistrovství Chorvatska: 2. Karel Kůta, 3. Petr Kožíšek, 9. Tomáš Drnec, 19. Martin Kubíček
Kaiserwinkl Austrian Open: 12. Petr Kostrhun, 21. Jan Jareš, 22. Pavel Iker, 67. Tomáš Breburda
Serbia Open: 12. Tomáš Drnec
Poggio Bustone: 18. Jarda Mašek, 34. Karel Kůta
Kaiser Trophy: 20. Petr Kostrhun, 22. Pavel Iker
Polish Open: 20. Petr Kožíšek, 27. Michal Talavášek, 28. Martin Kubíček
Mistrovství Slovinska a Německa: 21. Jan Jareš
Ikarus Open: 22. Pavel Iker, 25. Jaromír Mašek

Průběh soutěží ACC
V sezóne 2020 byly zrušeny komplet soutěže Světového i Evropského poháru.
Konaly se pouze soutěže České ligy.

Témata, kterými se v současnosti SK zabývá:
• Vypsáno výběrové řízení na pořadatele MČR a Ligy v XC pro 2021
-

úprava požadavků na výběr pilotů a registraci

• Vypsáno výběrové řízení na pořadatele MČR a Ligy v ACC 2021
• Vypsáno výběrové řízení pro MČR Hike and Fly 2021
• Nominace na Leteckého sportovce roku 2020 v PG

