PARASKI 2013
Členové reprezentačního družstva paraski Aeroklubu České republiky 2013
Závodníci:
Taršinský Pavel, Palo Milan, Gabla Martin, Ledník Tomáš, Chládek Petr, Černý Jiří, Javůrek
Michal, Kumžák Martin, Pígl Pavel, Bednář Radim, Chládek Petr jun.,
Procházková Romana.
Vedoucí trenér:
Jireš Petr

ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA 2013
Družstvo se v zimní sezóně zúčastnilo celkem dvou mezinárodních závodů v paraski
1. Mistrovství Rakouska a 1. Evropský pohár 11. – 13. ledna v Alpendorfu – St. Johann i. P.
V kvalitním závodě v obřím slalomu se startem ve výšce 1800 m podali naši závodníci solidní
výkony a vytvořili si dobré pozice před seskoky. Pěkné počasí umožnilo hladce odskákat
předepsaný počet kol seskoků z helikoptéry pilotované známým Felixem Baumgartnerem.
Výsledky našich reprezentantů byly příjemným překvapením. Po delší době se náš A tým, Milan
Palo 9. – 10., Pavel Taršinský 9. - 10, Tomáš Ledník 17. a Martin Gabla 12., probojoval v soutěži
družstev v plné konkurenci na 3. místo za Slovince a Rakušany. Tým B, Radek Šíma 28., Petr
Chládek 15., Jiří Černý 23. a Martin Kumžák 35., získal hodnotné 5. místo a C tým, Pavel Pígl
24., Michal Javůrek 29., Romana Procházková 31. a Petr Chládek junior 48., uhájil 7. místo mezi
13 družstvy. (Čísla za jmény jsou umístění v soutěži jednotlivců).
V hodnocení jednotlivců (pořadí je uvedeno za jmény) se mezi muži umístili v první desítce Milan
Palo a Pavel Taršinský, naše jediná žena, Romana Procházková vybojovala solidní 4. místo a Petr
Chládek junior na svém prvním závodě v paraski statečně odolával zkušenějším borcům a odnesl
si pohár za 3. místo mezi juniory.
Za pěkný závod zaslouží uznání pořadatelé a naši závodníci pochvalu za dobrou reprezentaci.
Plánované závody v Itálii a Slovinsku bohužel pořadatelé z různých důvodů zrušili.
Konal se tedy už jen poslední ze série –
2. Finále Evropského poháru a Světové setkání paraski 20. – 24. února 2013 v Unterammergau
Závod v tradičním místě v bavorských Alpách měl hladký průběh a po dohodě s pořadateli se
v jeho rámci zároveň uskutečnilo Mistrovství České republiky v paraski.
V soutěži družstev se náš A tým ve složení Milan Palo 11., Pavel Taršinský 10., Martin Gabla 14.
a Tomáš Ledník 24., umístil na 4. místě. B tým ve složení Petr Chládek 22., Jiří Černý 20., Michal
Javůrek 18. a Romana Procházková 4., obsadil 5. místo.
V soutěži jednotlivců se nejlépe dařilo Pavlu Taršinskému na 10., Milanu Palo na 11. a Martinu
Gablovi na 14. místě.
Tito tři si zároveň rozdělili medaile z Mistrovství České republiky 2013. V soutěži žen zůstala
Romana Procházková pod stupni vítězů na pěkném 4. místě a Petr Chládek mladší obsadil 2.
místo mezi juniory. Za organizaci Mistrovství České republiky se opět zasloužil Petr Chládek.
V celkovém hodnocení Evropského poháru si velmi ceníme 3. místa družstva A a 5. místa
družstva B. V jednotlivcích si zaslouží pochválit Milan Palo za 10. místo, Pavel Taršinský za 11.,
Martin Gabla za 14., Romana Procházková za 4. místo mezi ženami a Petr Chládek ml. za 2. místo
mezi juniory.

V průběhu soutěží jsme vedli jednání o možnosti uspořádat závod Evropského poháru 2014
v České republice, což si zahraniční účastníci již několik let přejí.
V současné době je ustaven organizační výbor EP ČR, který postupně zajišťuje potřebné
náležitosti. Místo provedení závodu bude pravděpodobně Špindlerův Mlýn v termínu 24. – 26.
ledna 2014.
V listopadu 2012 se uskutečnil závod v paraski na Světovém poháru v Dubaji, kterého se žádný
český reprezentant nezúčastnil.
Příprava na závody
Tréninkové i soutěžní seskoky s padákem provádějí členové družstva jako obvykle podle svých
možností ve svých klubech a individuálně.
Společná lyžařská příprava – trénink techniky a obřího slalomu se konal opět na ledovci Kaunertal
8. – 14. prosince 2012. S výjimkou T. Ledníka a R. Bednáře zde trénovalo celé družstvo. Další
společné lyžařské tréninky se konaly v Herlíkovicích 13. – 14. února a 12. – 13. března, kdy jsme
rovněž provedli obhlídku lyžařského areálu Černý Důl jako možného místa konání EP ČR 2014.
Přípravu závodních lyží jsem závodníkům prováděl podle potřeby ve Vrchlabí a na závodech.
Finanční zajištění přípravy a účasti na závodech paraski
Přípravu na závody si hradí účastníci společných i individuálních akcí z vlastních zdrojů.
Starty na závodech EP si závodníci rovněž hradí z vlastních zdrojů a po vyúčtování nákladů
předpokládáme jejich částečnou úhradu z dotace.
Náklady na činnost trenéra a servisní práce jsou rovněž hrazeny dodatečně po vyúčtování.
Závěr
Reprezentační družstvo bylo letos rozšířeno o Michala Javůrka a Petra Chládka mladšího, který
má do budoucna velké naděje na dobrá umístění v kategorii juniorů.
Závodní sezóna byla poznamenána zrušením dvou závodů EP, naši sportovci však prokázali mírný
vzestup výkonnosti.
Plány pro příští sezónu jsou stejné jako dříve a navíc jsme se rozhodli věnovat velké úsilí
uspořádání 1. závodu Evropského poháru v paraski v České republice.

Petr Jireš, vedoucí trenér

Ve Vrchlabí 20. května 2013

