
Zápis zo zasadnutia športovej komisie zväzu PG LAA SR 

 

 

Dátum a miesto: 12. 11. 2011, Ľubovnianske kúpele 

Prítomní:  Róbert Kaučárik, Cyprián Koreň, Maroš Kravec, Miroslav Matovič, Adam Žemba  

 

 

Program zasadnutie ŠK:  

1. zmeny v zostavovaní rebríčka pilotov 

2. súťaž Cross Country a výšky 

3. PK kategórie OPEN a domáce súťaže 

4. účasť na MS a ME – divoká karta 

5. výberové konanie na  usporiadanie Majstrovstiev SR, pretekov Slovenského pohára a ostatných 

pretekov organizovaných na území SR pre rok 2012  

 

1. Zmeny v zostavovaní rebríčka pilotov 

Športová komisia schválila tieto zmeny v zostavovaní rebríčka pilotov počnúc sezónou 2012: 

a) Je zrušený prenos 50% bodov z predchádzajúcej sezóny.  

b) Do rebríčka pilotov sa bude započítavať 10% bodov zo súťaže Cross Country LAA SR.  

  

2. Súťaž Cross Country a výšky 

Vzhľadom na početné porušenia pravidiel leteckej prevádzky a Leteckého zákona SR budú všetky lety 

prihlásené do súťaže Cross Country LAA SR uskutočnené v priestore G (Neriadený vzdušný priestor 

triedy G je do výšky 8000 ft MSL - 2450 m MSL - alebo 300 m AGL, podľa toho čo je vyššie, mimo CTR, 

TMA, zakázaných, obmezených, prechodne vyčlenených a prechodne rezervovaných priestorov .)  

s prekročenou výškou automaticky zrušené.  

Lety uskutočnené s podaným letovým plánom a lety v priestoroch TSA uskutočnené počas NOTAMu 

je povinné nahlásiť RLP - Ing. Milanovi Bohušovi na email: bohusmilan@gmail.com, zároveň s ich 

prihlásením do súťaže CC LAA SR. 

 

mailto:bohusmilan@gmail.com


3. PK kategórie OPEN a domáce súťaže 

Športová komisia zväzu PG LAA SR doporučuje organizátorom domácich súťaží paraglidingu, aby 

umožnili používanie padákových klzáky kategórie OPEN. Konečné rozhodnutie je však na 

organizátoroch. 

 

4. Divoká karta 

Pre účasť na vrcholových podujatiach v PG ako je MS a ME bola daná možnosť štartu pilotovi, ktorý 

nebude mať v danom roku dostatočný počet bodov v rebríčku (čiže nebude v reprezentácii). 

Podmienkou pre divokú kartu je umiestnenie do 30-teho miesta na MS alebo ME v minulom roku. 

Ten pilot, ktorý túto podmienku splní bude mať automaticky účasť na takomto podujatí zabezpečenú.  

 

5. Výberové konanie na  usporiadanie Majstrovstiev SR, pretekov Slovenského pohára a ostatných 

pretekov organizovaných na území SR pre rok 2012 

Na výzvu týkajúcu sa organizácie domácich súťaží PG zverejnenú na internetovej stránke LAA SR dňa 

24. 10. 2011, ŠK neprišla žiadna ponuka v elektronickej forme.  

Počas zasadania ŠK dňa 12. 11. 2011 boli predložené návrhy organizátorov. 

Vzhľadom na neúplnosť kalendára FAI pre rok 2012 a možnosť spojenia MSR 2012 s MČR, ŠK zväzu 

PG LAA SR pozastavila zostavovanie kalendára pretekov organizovaných na území SR pre rok 2012. 

Kalendár pretekov bude zostavený v januári 2012 a zverejnený začiatkom februára 2012 na 

internetovej stránke LAA SR.  

   

 

Adam Žemba 
predseda ŠK 


