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Prítomní 
 

Marek Jánošík, Tomáš Podmaník, Emil Červeňan, Róbert Kaučárik, Stano Vojtek 
 

Zapisovateľ 
 

Tomáš Podmaník 
 

Program 
 

1. odstránenie bodu 8.2.1 pravidiel súťaže CC na základe odporučení od RLP (Tomáš) 
2. dohodnúť interné posudzovanie a kontrolu letov (Tomáš) 
3. Odoslať oficiálnu odpoveď na Žiadosť od Cypriána Koreňa (Tomáš) 
4. Vyhodnotenie porušenia pravidiel Juraja Koreňa a Cypriána Koreňa v sezóne 2019 a v 

uplynulých sezónach na základe podaného protestu a dodaného vysvetlenia pilotov. 
a. lietanie na krídlach bez platného TP v sezóne 2019 (obaja) 
b. lietanie bez zaplateného členského poplatku za rok 2018 (začiatok sezóny 

2019) (Cyprián Koreň) 
c. lietanie na krídlach bez platného TP v sezónach 2017 a 2018 (obaja) 

5. vyzvať aktuálneho administrátora oficiálnej skupiny Paragliding_LAA_SR na zmenu 
administrátora tejto skupiny na kompetentného zástupcu organizácie schopného 
spravovať túto skupinu (Tomáš) 

6. Konečná podoba SP. Zaradiť “V3” kolá do SP? (Emil) 
 

Zápisnica 
 

1. bod 8.2.1 pravidiel súťaže CC bude odstránený, tak isto bude odstránená časť bodu 
2.1: (Tomáš) 
Pri posudzovaní dodržania platných pravidiel a predpisov sa bude vyhlasovateľ držať 
letových údajov dostupných z prihláseného letového záznamu. V prípade GPS údajov 
sa bude prihliadať na možnú nepresnosť merania a nesúlad GPS výšky s 
barometrickou. V prípade letu na hraniciach obmedzených priestorov je maximálna 
vertikálna tolerancia 70m a maximálna horizontálna tolerancia 500m. To však 
nezbavuje pilota povinnosti letieť podľa platných leteckých predpisov a teda 
navigovať sa podľa barometrickej výšky.  



2. kontrola: 
a. zahraničné lety - bez automatickej kontroly, len na základe protestu 
b. Slovensko - automatická kontrola 4 bodovo najhodnotnejších letov sezóny v 

každej vyhlásenej kategórii, resp. 6 bodovo najhodnotnejších letov sezóny v 
kategórii Tímy a Slovenské nebo na konci sezóny 

3. Cypriánovi Koreňovi bude zaslaná oficiálna odpoveď na jeho žiadosť. (Tomáš) 
4. Piloti nedodali žiadané dokumenty a na základe hlasovania a bodu 2.1 pravidiel CC 

budú obaja piloti vylúčení z aktuálneho ročníka CC za opakované závažné porušenia 
pravidiel v aktuálnom ročníku CC 2019 s prihliadnutím na predchádzajúce ročníky. 
(2 sa zdržali, 2 za a 1 proti) (Stano, Robo) 

5. Vyzvať predsedníctvo zväzu aby žiadosť odoslala vo svojom mene. (Emil) 
6. Kolá V3 (CZ- Beskydy Open, PL-Puchar Beskidow, SK-Straník Cup) budú zaradené do 

SP. 
 

 
Schvaľuje: Tomáš Podmaník, predseda ŠK 
 
 
 


