
LAA SR - Zväz paraglidingového lietania

Zápisnica zo zasadnutia športovej komisie PG 

z dňa 1.12.2012

Zúčastnení: Cyprián Koreň, Marek Jánošík, Vlastimil Hloušek, Jaroslav Jandúch, Juraj Koreň

Zapisovateľ: Marek Jánošík

Program:
1. prejednanie športového poriadku PG
2. obmedzenie max. výšky letov XC na území SR 
3. vyškolenie „výsledkárov“ na vyhodnocovanie súťaže SP
4. prejednanie podmienok súťaží XC, SP, MSR a navrhnúť termíny pretekov
5. prejednanie financovania súťaží
6. rebríček pilotov a reprezentácia SR

1. Športový poriadok PG a jeho aktuálnosť:

Aktuálne platný športový poriadok (ŠP) je z roku 2010  a nie sú v ňom zapracované

všetky dodatky, ktoré boli postupne dopĺňané sa ŠK dohodla na základe dostupných informácií

na zaktualizovaní ŠP a zapracovaní všetkých dodatkov do konca sezóny 2013. 

Zodpovedným bol poverený Cyprián Koreň.

2. Obmedzenie maximálnej letovej výšky pre lety v súťaži XC pre územie SR:

Na základe podnetov členov PG LAA bol  podaný návrh na obmedzenie maximálnej

výšky letov  v  súťaži  CrossCountry  (XC) na území SR či  už v  riadenom alebo neriadenom

priestore.

Nakoľko je táto požiadavka momentálne technicky nerealizovateľná a jej zapracovanie

do  aktuálneho  systému  hodnotenia  a  kontroly  by  bolo  časovo  a  finančne  náročné  sa  ŠK

rozhodla tento návrh do sezóny 2013 nezapracovať, ale pre ďalšie obdobie pripraviť podmienky

pre toto obmedzenie. 

3. Vyškolenie „výsledkárov“ na vyhodnocovanie súťaže SP:

Vzhľadom na problém v predošlých sezónach s výsledkármi bolo ŠK navrhnuté aby boli

v čo najkratšej dobe vyškolení ďalší záujemcovia o túto funkciu. Vhodnosť záujemcov pre túto

funkciu prehodnotí ŠK pred školením.  

Zodpovedným bol poverený Cyprián Koreň.
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4. Podmienky pre súťaže XC, SP,  MSR:

Predchádzajúce sezóny súťaží prebiehajúcich na území SR a organizovaných pod LAA

majú klesajúcu tendenciu čo do počtu pretekárov, čo v konečnom dôsledku zle vplýva na rozvoj

súťažného lietania, aj keď hlavná príčina je najmä v počasí.  ŠK má snahu pritiahnuť  najmä

nových pretekárov na súťaže a zachovať súčasných a skvalitniť túto formu lietania.

Majstrovstvá SR:

Boli navrhnuté dva spôsoby. Jeden je zorganizovanie MSR na území SR, a pritiahnuť na súťaž

zahraničných pretekárov, druhý je pridať sa ne pretek iného štátu (napr. ČR). Navrhlo sa spraviť

anketu cez portál FB ohľadom účasti pretekárov na jednej, alebo druhej forme organizovania.

Zodpovedným za anketu bol poverený Juraj Koreň.

Forma a termín budú upresnené ŠK po predložení ponúk na organizovanie sútaže MSR a po

vyhodnotení ankety.

CrossCountry   (XC)  :  

- Pre sezónu 2013 bolo zachované bodové hodnotenie tratí ako v predošlej sezóne.

- Navrhované obmedzenie max. výšky v riadenom priestore po vyžiadaní rádiostanicou nebolo

schválené (viď. bod 2).

- Do kategórií pre prihlasovanie letov boli schválené nové kategórie: Tandemy, Ženy.

- Na  konci  sezóny budú  vyhlasované  kategórie:  Open (všetci  dokopy),  Sport  (max.  EN-D),

Standard (max. EN-B), Hobby (max. EN-B a 2 roky v XC), Ženy, lety len na území SR, Tímy

Slovenský pohár (SP):

Na základe  požiadaviek od členov PG LAA z prieskumu ŠK boli podané návrhy na

zmenu formy súťaže SP. 

ŠK navrhla:

- Súťaž bude prebiehať od: 1.3. do 31.8. formou voľných a pevných termínov.

- Jednotlivý pretek (kolo) bude prebiehať cez víkend,  na vybratom letovom teréne zvoleného

včas ŠK na základe poveternostných podmienok a organizátora.

- Medzi jednotlivými kolami musí byť voľný minimálne jeden víkend. Kolo sa prekladá na ďalší

termín ak je nevhodné počasie, alebo termín koliduje s MČR, MSR, alebo je na kolo stanovený

pevný termín.

- Kategórie v súťaži sú: Open, Sport, Standard, Hobby, Ženy
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- Spracovanie výsledkov a ich zverejnenie zabezpečuje „výsledkár“, ktorého zabezpečí ŠK na

dané kolo. Záznam z GPS (validný súbor .igc) je možné poslať aj elektronicky max. 3 hodiny po

„last landing“

- Celkové výsledky sa vyhodnocujú z bodov z jednotlivých taskov po škrtaní najslabších

výsledkov, podľa kľúča:

Počet uletených taskov
Počet škrtnutí najslabších

taskov

6 bez škrtania

7-8 1

9-10 2

11-12 3

12 a viac 4

Záverečné vyhodnotenie súťaže SP prebehne súčasne s vyhodnotením XC.

- Požiadavky na organizátora: zabezpečiť miesto (miestnosť) pre výsledkára; zabezpečiť vývoz

na štart (cena mimo štartovného), prípadne zvozy z trate ak je to možné; spraviť vyhodnotenie

na  konci  kola;  v  prípade  záujmu dohodnúť  možnosť  ubytovania;  zabezpečiť  RL  na  kolo;

prípadné poplatky za kopec v cene štartovného; 

- Na základe požiadaviek organizátorov boli predbežne navrhnuté pevné termíny kôl:

9.5.-12.5.2013 Straník (Peter Vrabec)

1.8.-4.8.2013 Donovaly, Chopok (Miroslav Jančiar)

22.8.-25.8.2013 Muránska planina (Miroslav Jančiar)

Po prehodnotení ďalších vecí ŠK rozhodne o doplnení podmienok a termínov súťaží.

5. Financovanie súťaží a vyhodnotenia:

Nakoľko  cieľom  úprav  systému  súťaží  je  zvýšiť  počet  pretekárov,  pritiahnuť  nových

pretekárov,  pozdvihnúť  úroveň  a  opäť  zatraktívnenie  pretekanie,  ŠK  navrhla  požiadať

predsedníctvo PG o pridelenie financií na súťaž SP a ceny pre vyhlasované kategórie. 

- ŠK navrhuje na každé kolo prideliť organizátorovi financie za zorganizovanie kola bez ohľadu

na počet pretekárov. 

- Nakoľko sa zmenil systém súťaže, ŠK navrhuje štartovné podľa počtu dní v kole na €5,- na

deň, pričom štartovné sa platí v plnej výške za celé kolo bez ohľadu na počet odletených taskov

a príchod pretekára na súťaž. (napr. víkendové kolo t.j. dva dni štartovné je €10,-; trojdňová

súťaž štartovné €15,-; štvordňová súťaž štartovné €20,-)
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6. Rebríček pilotov a reprezentácia SR:

Systém vyhodnocovania a zoradovanie pretekárov do rebríčka SR bude rovnaký ako v

predchádzajúcej sezóne. Nominácia na reprezentáciu SR prebehne po zostavení rebríčka za

sezónu 2012 a podľa počtu miest pridelených FAI pre reprezentantov na preteky.

Cyprián Koreň

predseda ŠK PG  
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