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Prítomní 
 

Michal Papcun, Marek Jánošík, Róbert Setnička, Tomáš Podmaník, Emil Červeňan, Peter 
Vrabec 

 
Zapisovateľ 

 
Tomáš Podmaník 

 
Program 

 
1. minimalizácia alebo úplná eliminácia problému nezapočítaných FAI bodov 

zo súťaží v sezóne do národného rebríčka (Tomáš) 

2. operatívne prerozdelenie nevyčerpaných financií podpory Talentovanej 

mládeže v tomto roku (Peter) 

3. žiadosť organizátora Straník Cupu na schválenie zvýšeného základného 

štartovného z 25€ na 30€ 

4. žiadosť športovej komisie na predsedníctvo zväzu PG o dotáciu na 

štartovné 2. kola SP - Straník Cup 2018 za Slovenských pretekárov 

5. Schváliť nomináciu reprezentantov na Majstrovstvá Európy 2018 v 

Montalegre, PT 

6. Zaradenie žiadateľov do programu podpory talentovanej mládeže 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica 
 

1. Odhlasované individuálne riešenie problému nezapočítaných bodov zo súťaže 
konajúcej sa v sezóne (do 30.9.) - pilot má čas nahlásiť nezapočítané body vo WPRS 
zo súťaže konajúcej sa v sezóne (do 30.9.) do konca kalendárneho roka (31.12.). Ak 
by mal byť daný výsledok počtom bodov medzi štyrmi najlepšími výsledkami (k 
1.10.) tak ním bude nahradený bodovo najhorší výsledok. Za týmto účelom bude 
doplnený 1. bod v odseku 4.3 Športového poriadku o informáciu “pokiaľ nebudú 
pilotovi započítané body vo WPRS zo súťaže konajúcej sa do 30.9. môže pilot tento 
problém nahlásiť do konca kalendárneho roka (31.12.) a ak by mal byť daný 
výsledok počtom bodov medzi štyrmi najlepšími výsledkami (k 1.10.) tak ním bude 
nahradený bodovo najhorší výsledok.” 
V odseku 4.3. športového poriadku bude zmenený aj bod pojednávajúci posledný 
možný termín spracovania rebríčka z 30.10. na 15.1. nasledujúceho kalendárneho 
roka. (4 za, 0 proti) 

2. nevyčerpané financie podpory talentovanej mládeže pre rok 2018 budú vrátené spať 
do rozpočtu (2 za, 2 sa zdržali) 

3. Základné štartovné na Straník Cup 2018 (2. kolo SP) bez vývozov na štartovačku, 
zvozov z trate a párty bude navýšené zo stanovených 25€ na 30€ od súťažiaceho. 
Navýšené štartovné bude využité na náklady spojené s registráciou cez web 
Aitribune, chod livetrackingu a registráciou súťaže do FAI.  (3 za, 1 proti) 

4. Predsedníctvo na základe žiadosti ŠK, odsúhlasilo dotáciu na štartovné pre 
slovenských pretekárov 2. kola SP - Straník Cup 2018 vo výške 10€ na pretekára. 
Plné štartovné pre slovenských pretekárov teda bude 75€. (3 za, 0 proti) 

5. poradie nominácie reprezentantov na Majstrovstvá Európy 2018 v Montalegre, PT 
vychádza z rebríčka pilotov za rok 2017 a je nasledovné: 
Ženy: 1. Romana Schubertová 
1. Emil Červeňan 
2. Štefan Vyparina 
3. Peter Vyparina 
4. Stano Vojtek 
5. Róbert Kaučárik 
6. Tomáš Podmaník 
7. Marek Jánošík 
8. Jaroslav Jandúch 
9. Ľuboš Kravec 
10. Róbert Setnička 

6. do programu podpory talentovanej mládeže 2018 boli zaradení: Róbert Setnička ml., 

Tomáš Podmaník, Terézia Eckertová, Dušan Šurina ml. 

 

Schvaľujú: Emil Červeňan, predseda ŠK a Marek Jánošík, predseda zväzu PG 

 
  
 
 


