Zpráva o činnosti sportovní komise za období
8.11.2014 – 7.11.2015
Na Valné hromadě Svazu PG dne 8.11.2014 byla zvolena SK ve složení:
 Petr Chromec
 Jiří Bečvář
 Jiří Hanč
 David Ohlídal
 Tomáš Brauner
Předsedou SK byl členy zvolen Jiří Bečvář.

Širší reprezentace pro rok 2015
Byla schválena podoba širší reprezentace pro rok 2015. Členy širšího výběru se stalo 20 pilotů, kteří
se v rankingu za rok 2014 umístili na 1. Až 20. místě. (viz. http://ranking.svazpg.cz/2014/ranking ).

Výběrová řízení na soutěže pořádané svazem PG pro rok 2015
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 18.1.2015.

Výběrové řízení na ČLPG 2015
SK obdržela 6 nabídek na pořádání závodů České ligy PG, všechny byly přijaty a schváleny.
Jedná se o následující závody:
 Raná Cup, 4.-6.4. (17.-19.4.), pořadatel Jiří Bečvář a Jan Prokeš
 Straník Cup, 6.-10.5. (13.-17.5.), pořadatel PGKB
 Krkonoše open, 3.-6.7., pořadatel Robert Kulhánek a Jiří Hanč
 Victoria Cup, 12.-16.8., pořadatel PGKB
 Beskydy open, 24.-30.8., pořadatel Studentský klub paraglidingu
V průběhu výběrového řízení byla SK informována o záměru PGKB uspořádat případně v září závod na
Lijaku, jako rezervu při neuletění dostatečného počtu platných kol. Tento závod nebyl nakonec třeba.

Výběrové řízení na MČR v XC paraglidingu 2015
SK přijala nabídku na pořádání MČR od polky Karoliny Kocicecky. Mistrovství se konalo 26.7.-1.8.2015
společně s mistrovstvím Polska a Slovenska v Krushevu (Makedonie).

Výběrové řízení na MČR v přesnosti přistání 2015
SK přijala nabídku Tomáše Lednika na pořádání MČR v přesnosti přistání 6.-7.6.2015. Závod se
uskutečnil na letišti v Hradčanech a vzlety byly prováděny pomocí odvijáku.

Průběh závodů
V závodě Raná Cup se v náhradním termínu odletělo jedno platné kolo.
Závod Straník Cup přinesl tři platná kola.

Závod UP Krkonoše přinesl dvě platná kola.
V závodě na Donovalech se odlétla čtyři platná kola.
Poslední ligový závod v Beskydech přidal další dvě platná kola.
Česká liga paraglidingu tak v roce 2015 přinesla celkem 12 platných kol. Celkovým vítězem se stal
František Brož před Honzou Jarešem a Karlem Kůtou.
Výsledky: http://ranking.svazpg.cz/2015/liga
MČR v XC nabídlo také kvalitní letové počasí a celkem pět platných kol. Zvítězil David Ohlídal před
Stanislavem Klikarem a Petrem Kostrhunem. Celkem se závod zůčastnilo 42 českých pilotů.
Výsledky: http://ranking.svazpg.cz/2015/comps-detail/203/MCR
MČR v přesnosti přistání se zúčastnilo 18 pilotů. Odlétalo se 5 platných kol a vítězem se stal Stanislav
Mayer.
Výsledky: http://www.jemm.cz/sr/galerie-multimedia/65/mcr-v-presnosti-pristani-2015/

Nominace na MS v XC paraglidingu 2015 v Kolumbii
Nominováni byli piloti v pořadí podle rankingu, kteří zároveň splnili podmínky FAI. Do Kolumbie
odletělo 5 českých pilotů a jedna pilotka:
 David Ohlídal
 Tomáš Brauner
 Stanislav Klikar
 Ondřej Krupa
 Petr Kostrhun
 Petra Slívová
Nejlepšího výsledku dosáhl David Ohlídal a to 24. místo v celkovém pořadí.
Výsledky: http://ranking.svazpg.cz/2015/get-file/169/worlds2015.html

Nominace na MS v přesnosti přistání 2015 v Indonesii
Byla schválena nominace dle návrhu vedoucího reprezentace Tomáše Lednika v podobě:
1. Tomáš Lednik
2. Lukáš Koláček
3. Petra Figalová
4. Kamil Konečný
Divoké karty:
1. Radek Václavík
2. Stanislav Mayer
3. Markéta Tomášková
4. Vlastimil Kricnar
5. Vlastimil Vachtl
6. Martin Ondrášek
Z důvodů pracovního vytížení některých nominovaných pilotů odletělo nakonec do Indonesie 7
pilotů. (Lednik, Václavík, Mayer, Kricnar, Tomášková, Vachtl, Figalová).
Celkově skvělého 3. místa dosáhl Tomáš Lednik. V týmech skončili naši na 6. místě.
Výsledky: http://www.wpac2015indonesia.com/index.php?page=result

Rozdělení peněz na přípravu reprezentace v XC paraglidingu za rok
2015
Byl schválen stejný klíč rozdělení jako pro loňský rok.
Na konci sezóny bylo dle tohoto klíče schváleno následující rozdělení:
 David Ohlídal
5000 Kč
 Stanislav Klikar
13000 Kč
 Petr Kostrhun
13000 Kč
 Tomáš Brauner
4000 Kč
 Ondřej Krupa
5000 Kč
 Petra Slívová
19000 Kč
 Pavel Iker
16000 Kč
 Radek Večeřa
11000 Kč
 Petr Chromec
7000 Kč
 Renáta Kuhnová
15000 Kč
Detailní rozdělení viz: http://ranking.svazpg.cz/2015/_prispevky
Odměny za rok 2015 budou vypočítány dle tabulky a zbývajících prostředků na konci roku.

Rozdělení peněz na přípravu reprezentace v ACC za rok 2015
Team leader Tomáš Lednik dodá tabulku rozdělení peněz na přípravu ke schválení SK po VH v Třešti.
Odměny za rok 2015 budou vypočítány dle tabulky a zbývajících prostředků na konci roku.

Rozdělení peněz na přípravu Acro reprezentace
Jediný reprezentant Ondřej Procházka dodá tabulku s účastí na závodech APWC/APWT a následně
mu budou proplaceny prostředky dle klíče schváleného v roce 2014.
Rozdělení viz.: http://svazpg.cz/predsednictvo-svazu-paraglidingu/predsednictvo-zapisy/573-zapisze-schuze-predsednictva-s-sk-ze-dne-15-5-2014
Výše zmínění piloti, budou informování a možnosti vyzvednutí odměn za rok 2015 od team leadera
ihned, jak dorazí dotace od MŠMT.

Nastavení GAPu pro závody České ligy PG
SK zavedla jednotné nastavení skórovacího systému GAP pro ČLPG. Důvodem sjednocení je, aby
jednotlivá kola v jednotlivých závodech měla stejnou váhu a nedocházelo k bodování tasků za 1 bod,
atp.
Konkrétní
podoba
nastavení
zde:
http://svazpg.cz/sportovni-komise-svazuparaglidingu/sportovni-komise-usneseni/609-nastaveni-gapu-pro-clpg

Změna pravidel národního rankingu
SK vypracovala nová pravidla pro výpočet bodů z jednotlivých závodů počítaných do
národního rankingu a zároveň snížila počet závodů počítaných do rankingu na 3. Důvodem
této změny byly dlouhodobé problémy s vysokým bodovým hodnocením závodů se
systémem škrtání nejhorších výsledků. Nový vzorec tento problém alespoň částečně vyřešil.
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