
Pravidla nominace na závody Mistrovství Evropy a Mistrovství 
Světa cross country 

 
Nominace reprezentantů na ME a MS probíhá na základě rankingu cross-country  
k 31. prosinci 1 roku předcházejícímu soutěži a na základě výsledků posledního ME/MS, 
následujícím způsobem: 
 
• Je sestaveno ženské a mužské nominační pořadí pilotů, odpovídající pořadí žen, resp. 
mužů, v českém rankingu cross country. 
 
• Nejlépe umístěný český pilot v celkovém pořadí na poslední soutěži Mistrovství Evropy 
resp. Mistrovství Světa (podle toho co bylo později), pokud se umístil na 16. místě nebo 
lépe, je automaticky přesunut na první místo mužského (případně ženského) nominačního 
pořadí. 
 
• Z mužského nominačního pořadí jsou vybráni první dva muži a z ženského nominačního 
pořadí je vybrána první žena, tito piloti jsou automaticky nominováni (2+1). 
 
• Další piloti jsou nominováni postupným vybíráním pilotů z nominačního pořadí žen a mužů. 
Sportovní komise musí respektovat pořadí vybraných žen a pořadí vybraných mužů tak, aby 
odpovídalo výše uvedenému mužskému, resp. ženskému nominačnímu pořadí, s vyjímkou 
uplatnění divoké karty. Namíchání žen a mužů do výsledného nominačního pořadí je  
v kompetenci rozhodnutí sportovní komise. 
 
• Sportovní komise může ve výsledném pořadí nominovaných pilotů uplatnit jednu divokou 
kartu pro pilota, pokud se od něj dá očekávat výborný výsledek v rámci reprezentace. SK 
však musí své rozhodnutí na základě čeho(proč) nominovala daného pilota na divokou 
kartu, rozumně zdůvodnit - zveřejnit na stránkách svazu PG. 
Pilot vybraný na divokou kartu může být nejvýše na 4. místě nominačního pořadí (tedy až za 
nominovanými prvními 2+1 piloty) 
 
Pravidla přijala sportovní komise svazu paraglidingu dne 10.10.2017.  
Pravidla jsou platná od 1.1.2018 
_________________________________________________________________________ 
1 Pokud se závod koná na začátku kalendářního roku a je nutné provést výběr reprezentantů ještě před 31.12., použije se 
průběžné pořadí rankingu v nejzazším možném termínu 
2 Dle pravidel dotace od MŠMT nominovaný pilot, který není občanem ČR, nemá nárok na případné příspěvky na přípravu 
teamu a sportovní úspěšnost. Startovné a případné další náklady mohou být po schválení Předsednictva svazu PG, hrazeny 
svazem PG. 


