
Zpráva o činnosti Sportovní komise za období 11/2018-11/2019 

Na Valné hromadě Svazu PG dne 10.11.2018 byla zvolena SK ve složení: 

• Hana Dlasková 

• Petr Polách 

• Jan Jareš 

• Ivana Balaková 

• Vlastimil Kricnar 

●  
Předsedou SK byla zvolena Hana Dlasková. 

 

 

Širší reprezentace pro rok 2019 v XC a ACC 

V prosinci byla schválena podoba širší reprezentace pro rok 2019. 

• Členy širšího výběru XC se stalo 20 pilotů, kteří se v rankingu za rok 2018 umístili na 1. až 20. 

místě. 

(viz.: http://svazpg.cz/prelety-cross-country/reprezentace ). 

• Členy širšího výběru ACC se stalo 13 pilotů, kteří se v rankingu za rok 2018 umístili na 1. až 13. 

místě. (viz.: http://svazpg.cz/presnost-pristani/reprezentace ) 

 

Nominace na MS v XC paraglidingu 2019 v Makedonii 

V dubnu bylo nominováno na MS v XC prvních 8 pilotů dle rankingu k 31.12.2018 

Teamová soutěž byla vypsána pro 3+1 pilotů. 

1. David Ohlídal - první v pořadí, vzhledem k umístění do 16. (14)místa na ME 2018 

2. Stanislav Mayer 

3. Petra Slívová 

4. Stanislav Klikar 

5. Michal Šneiberg 



6. Petr Kostrhun 

7. Jan Jareš 

8. Pavel Iker 

 

Účastníci MS v XC paraglidingu 2019 v Makedonii 

1. David Ohlídal 

2. Stanislav Mayer 

3. Petra Slívová 

4. Stanislav Klikar 

Nejlepšího výsledku dosáhl Standa Klikar a to 47.místa, mezi ženami Petra Slívová 8., team obsadil 

17.místo. 

Výsledky: http://pgworlds2019.mk/live/results/ 

 

Nominace na MS v přesnosti přistání 2019 v Srbsku 

Byla schválena nominace dle návrhu Teamleadera Lucky Lednikové ve složení: 

1. Vlastimil Kricnar 

2. Radek Václavík 

3. Vlastimil Vachtl 

4. Kamil Konečný 

5. Markéta Tomášková 

6. Iva Baláková 

7. Vladimír Sova 

8. Veronika Culková 

9. Jan Širl 
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Účastníci MS v přesnosti přistání 2019 v Srbsku 

1. Vlastimil Kricnar 

2. Radek Václavík 

3. Vlastimil Vachtl 

4. Markéta Tomášková 

5. Iva Baláková 

6. Vladimír Sova 

7. Jan Širl 

Nakonec se mistrovství zúčastnilo 7 pilotů. 

Nejlepší celkový výsledek dosáhl Vlasta Vachtl 13.místo. 

Mezi ženami 5. Ivana Baláková, team obsadil 5.místo. 

Výsledky: https://pgaworlds.com/results/ 

 

 

Výběrová řízení na závody v XC pořádané svazem PG pro rok 2019: 

Byla vypsána výběrová řízení (1.11.-10.12.2018) na XC závody MČR 

a ČL v paraglidingu (1.11.-10.12.2018). 

SK nakonec obdržela 1 nabídku pořádání MČR (Tolmin) a 5 nabídek na pořádání ČLPG. 

• Raná Cup, 19.-22.4. 

• Straník Cup, 1.-5.5. náhr. termín 4.-8.5. nebo 8.-12.5 – zrušeno vzhledem k počasí 

• Krkonoše 4.-7.7. náhr.termín 6.-9.7. 

• Victoria Cup, 23.-27.7. 

• Beskydy open, 1.-7.6. 

• MČR v XC paraglidingu se konalo v Tolminu v termínu 25.-31.8. 
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Průběh MČR v XC v Tolminu 

• MČR v XC nabídlo - 2 platná kola. 

Výsledky: 

1. Jan Jareš 

2. Radek Večeřa 

3. Michal Šneiberg 

Závodu se zúčastnilo celkem 60 českých pilotů. 

Výsledky: https://comps.sffa.org/sites/default/files/overall_14.html 

 

Průběh závodů ČL v XC 

Do ČLPG se povedlo odletět 10 platných kol. 

Raná Cup – 2 kola – 55 pilotů z toho českých 52 pilotů 

Straník Cup – žádné platné kolo 

Krkonoše Open - žádné platné kolo 

Victoria Cup – 2 kola – celkem 36pilotů – českých 19 pilotů 

Beskydy open – 6 kol – celkem 26 pilotů - českých 22 pilotů 

Celkovým vítězem se stal 1.Otakar Husička, 2.Miroslav Krchňák, 3.Simon Krahula 

Výsledky: http://ranking.svazpg.cz/2019/liga 

 

Výběrová řízení na závody v ACC pořádané svazem PG pro rok 2019: 

Byla vypsána výběrová řízení na ACC závody MČR a ČL v paraglidingu. Termín pro zaslání 

nabídek byl 1.11.-10.12.2018 

SK obdržela 2 nabídky pořádání MČR v ACC. 

SK následně přijala nabídku Kamila Konečného na pořádání MČR v Beskydech 

16.-18.8.2019. MČR bylo součástí závodu ČL. 
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SK obdržela celkem 3 nabídky na pořádání ČLPG 2019, všechny byly přijaty a schváleny. 

Dodatečně byla přijata ještě 1 nabídka. Jedná se o následující závody: 

• Liga a MČR Beskydy 16.-18.8. 

• Šumavská palačinka 20.-22.9. 

• Krkonoše 11.-13.10. 

• Moravská nula 2.-3.11. - závod zrušen 

 

Průběh soutěží v ACC pořádané svazem PG pro rok 2019: 

MČR v přesnosti přistání se zúčastnilo 51 pilotů z toho 26 českých. Odlétalo se 7 platných kol. 

Vítězi se stali : 1.Vlastimil Kricnar, 2.Marek Pflug, 3.Kamil Konečný 

• Liga a MČR Beskydy – 51 pilotů, z toho 26 českých 

• Šumavská palačinka - 37 pilotů, z toho 34 českých 

• Krkonoše – 51.pilotů, z toho 45 českých 

Vítězové celkové ligy ACC : 1.Vlastimil Kricnar, 2.Kamil Konečný, 3.Marek Pflug 

Výsledky: http://svazpg.cz/presnost-pristani/liga 

 

Výběrové řízení na závod MČR v Hike and Fly 2019: 

Bylo vypsáno výběrové řízení na pořádání MČR v Hike and Fly. Termín pro zaslání nabídek 

byl 1.11.-10.12.2018. 

SK následně přijala nabídku Míroslava Orose na pořádání MČR na Rané 25.5.2019. 

Soutěže se zúčastnilo 95 pilotů z toho 69 českých 

Vítězové: 1.Standa Mayer, 2.Petr Juřina, 3.Jonáš Horáček 

Výsledky: http://www.hikeandfly.cz/ 

 

Neinvestiční dotace 

http://svazpg.cz/presnost-pristani/liga
http://svazpg.cz/presnost-pristani/liga
http://www.hikeandfly.cz/
http://www.hikeandfly.cz/


Pro rok 2019 jsme získali dotaci z MŠMT pro podporu reprezentace v březnu. 

V současné době jsou proplaceny náklady za MS XC a ACC a teamovou přípravu. 

Proplácí se náklady na individuální přípravu. 

Podrobněji ve zprávě čerpání repre. 

 

Smlouva o reprezentaci 

Vzhledem k tomu, že v posledních letech se nám daří zajištovat nemalé finanční 

prostředky pro reprezentanty, již v minulém roce SK zhodnotila potřebu vzniku 

„Smlouvy o reprezentaci“, která ošetřuje některé problematiky ve vztahu Svaz PG a 

reprezentantů. (zakotvena povinná účast na MČR, používání repre oděvu, zodpovědnost při 

antidopingové kontrole) 

Začátkem roku se nám podařilo tuto smlouvu dotáhnout do finální podoby. Smlouva 

byla konzultována s právníkem LAA ČR. 

 

Změny v pravidlech ČPP 

SK odsouhlasila změnu v pravidlech ČPP. Změna se týká kategorie SENIOŘI - od 

letošního ročníku soutěže dochází k postupnému zvyšování věkové hranice 

kategorie senioři a to po dobu 5ti let v každém ročníku o jeden rok (tzn.piloti, 

kterým bude v tomto ročníku 50 let ještě nebudou zařazeni v kategorii Senior a to 

min. do 55let). Následně bude posouzeno, zda navýšení stačí. 

Další návrhy změn v pravidlech sportovního řádu a pravidel ČPP. Návrhy jsme se zabývali, ale došli 

jsme k závěru, že není nutná změna pravidel. viz.zápis ze schůze SK z 10.9. návrh: 

http://svazpg.cz/sportovni-komise-svazu-paraglidingu/sportovni-komise-usneseni/786-zapis-zeskype

- 

schuze-sk-109 

 



Témata, kterými se v současnosti SK zabývá: 

• Vypsáno výběrové řízení na pořadatele MČR a Ligy v XC pro r.2020 

• Vypsáno výběrové řízení na pořadatele MČR a Ligy v ACC 2020 

• Vypsáno výběrové řízení pro MČR Hike and Fly 2020 

• Nový koncept seriálu Ligy ACC 2020  

• Nominace na Leteckého sportovce roku 2019 v PG 

 

 

 
 


