PARASKI 2016
Členové reprezentačního družstva para-ski Aeroklubu České republiky 2016
Závodníci:
Taršinský Pavel, Palo Milan, Gabla Martin, Ledník Tomáš, Chládek Petr, Černý Jiří, Javůrek
Michal, Kumžák Martin, Pígl Pavel, Bednář Radim, Šíma Radek, Chládek Petr jun., Rataj Jakub,
Taršinská Romana.
Vedoucí trenér:
Jireš Petr

ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA 2016
Závodní sezónu reprezentačního družstva paraski považujeme výsledkově za jednu
z nejvydařenějších.
Družstvo se v zimní sezóně zúčastnilo celkem tří závodů Světového poháru v para-ski.
Mistrovství Rakouska a 1. Světový pohár 15. – 17. ledna v Alpendorfu – St. Johann i. P.
Česká republika do soutěže přihlásila celkem 12 závodníků. Celkem se závodu v zimních
podmínkách zúčastnilo 59 parašutistů. Jeho průběh byl vydařený. V pátek při pěkném počasí
šikovný pilot stihl provést výsadky všech účastníků ve 4 kolech. V sobotu bohužel hustá mlha
umožnila zvládnout pouze jednu jízdu v obřím slalomu a během zlepšeného počasí v neděli
všichni absolvovali ještě 5. seskok, a po něm následovalo důstojné, pro naše barvy velmi
příjemné, vyhlášení vítězů.
B tým ve složení Pavel Pígl, Petr Chládek, Jiří Černý a Radim Bednář velmi solidními výkony
vybojoval 3. místo. A tým ve složení Milan Palo, Martin Gabla, Radek Šíma a Petr Chládek junior
těsně zaostal na 4. místě. Pochvalu si zasloužil Petr Chládek za 2. místo mezi juniory a Romana
Taršinská za 3. místo mezi ženami. Naši tedy stáli 3x na bedně! Mimořádnou pochvalu si
vysloužili dva naši muži za umístění v soutěži jednotlivců, a to Martin Gabla za 4. a Martin
Kumžák za 5. místo. Takových umístění v soutěži mužů jsme v plné konkurenci již dlouho
nedosáhli.
Mistrovství Německa a 2. Světový pohár 19. – 21. února v Unterammergau
Mezi 44 účastníky soutěžilo opět 12 našich závodníků, a to velmi úspěšně. Organizaci a průběh
tohoto klání velmi poznamenalo počasí. Na závod v obřím slalomu museli všichni soutěžící jet 70
km do areálu Unterjoch. Soutěž v seskoku přerušilo špatné počasí po nedokončeném 4. kole, a
protože se už neumoudřilo, muselo být toto kolo nakonec dodatečně anulováno a již omylem
vyhlášené výsledky opraveny.
Naši opět excelovali. Mezi 11 týmy obsadil A tým, Martin Gabla, Milan Palo, Radek Šíma a
Martin Kumžák, 2. místo, B tým, Tomáš Ledník, Petr Chládek, Jiří Černý a Radim Bednář, 3.
místo a C tým, Michal Javůrek, Jakub Rataj, Petr Bezecný a Romana Taršinská, 5. místo!
V soutěži mužů historicky zazářil Martin Gabla na 2. místě, a v TOP 10 skončili ještě 8.
Michal Javůrek, 9. Tomáš Ledník a 10. Milan Palo. Jakub Rataj skončil 2. v juniorech a Romana
Taršinská 4. mezi ženami.

Mistrovství České republiky a 3. Světový pohár 4. – 6. března ve Vrchlabí
K tomuto termínu směřovalo úsilí organizačního výboru ve složení Petr Jireš, Martin Gabla, Pavel
Pígl, Petr Chládek, Jiří Černý a dalších členů českého družstva. Závod se nám podařilo připravit,
počasí se konečně umoudřilo a celá akce se vydařila.
Přijelo k nám 38 závodníků z Rakouska, Německa, Slovinska, Holandska, Itálie, Švýcarska,
Polska a samozřejmě Česka.
Obří slalom ve Ski areálu Herlíkovice na obtížné trati a pěkného počasí proběhl hladce.
Na společné večeři v hotelu Gendorf všechny závodníky, rozhodčí a pomocníky pozdravil starosta
Vrchlabí Jan Sobotka a o zpestření programu se postaralo taneční studio Oliver.
Pro závod v seskocích na cíl bylo vše připraveno ve Ski areálech Kněžický vrch a Mladé Buky.
Vrtulník DSA Hradec Králové s výborným pilotem mohl svoje účinkování zahájit vzhledem
k dobrému počasí již v pátek odpoledne a všichni soutěžící stihli 3 seskoky. V sobotu pěkné
počasí trvalo, vrtulník Ecureil a parašutisté mohli pokračovat ve své exhibici nad Vrchlabím.
Po 13. hodině měli za sebou všichni soutěžící 6 seskoků a závod mohl být ukončen.
Vyhlášení vítězů všech soutěží a kategorií poté proběhlo u doskočiště na Kněžickém vrchu.
Mistrovství České republiky:
Titul mistra v družstvech získal A tým ve složení Milan Palo, Radek Šíma, Tomáš Ledník a
Martin Gabla. V jednotlivcích překvapivě zvítězil junior Jakub Rataj před Tomášem Ledníkem a
Martinem Gablou. Ženy a junioři nebyli vyhlášeni.
3. Světový pohár:
Zvítězil tým Slovinska před Rakouskem, A tým ČR vybojoval 3. místo. B tým 4.
V jednotlivcích vyhrál Matej Bečan před Sebastianem Graserem a Urošem Banem. Z našich se
v TOP 10 umístili 5. Jakub Rataj, 8. Tomáš Ledník a 9. Martin Gabla.
Závod žen vyhrála Magdalena Schwertl, juniorů Sebastian Graser, Jakub Rataj skončil 2. a Petr
Chládek jun. 3.
Velké uznání za výkony v tomto závodě zasluhují z našich závodníků především Jakub Rataj,
Tomáš Ledník a Martin Gabla.
Světový pohár v paraski 2016 celkově
Mezi 18 družstvy naše týmy uspěly výborně: A tým skončil 3., B tým 2. a C tým 6.
V kategorii mužů zazářil Martin Gabla na 2. místě! Pochvalu si vysloužil i Martin Kumžák za 8.
místo. Mezi ženami skončila Romana Taršinská na 4. místě a v juniorech Jakub Rataj na 2. a
Petr Chládek jun. na 3. místě.
Vyhlášení celkových vítězů proběhlo rovněž na Kněžickém vrchu ve Vrchlabí.
Vítězové obdrželi originální poháry z českého křišťálu.
Těšíme se na příští sezónu, kdy se v březnu koná MS v rakouském Alpendorfu.
Příprava na závody
Tréninkové i soutěžní seskoky s padákem provádějí členové družstva jako obvykle podle svých
možností ve svých klubech a individuálně, junioři s družstvem Dukly.
Společná lyžařská příprava – trénink lyžařské techniky a obřího slalomu se konal opět na ledovci
Kaunertal 6. – 10. prosince 2015. S výjimkou T. Ledníka a obou juniorů zde trénovalo celé
družstvo. Šest nejpilnějších společně trénovalo již 22. – 25. listopadu na ledovci Stubai. Další
společné lyžařské tréninky se konaly v Herlíkovicích 3. března 2016 před závodem SP.
Přípravu závodních lyží jsem závodníkům prováděl podle potřeby ve Vrchlabí a na závodech.

Finanční zajištění přípravy a účasti na závodech para-ski
Přípravu na závody si hradí účastníci společných i individuálních akcí z vlastních zdrojů.
Starty na závodech SP si závodníci rovněž hradí z vlastních zdrojů a po vyúčtování nákladů
předpokládáme jejich částečnou úhradu z dotace.
Závěr
Závodní sezóna byla velmi úspěšná jak co do výsledků závodníků v závodech, tak z pohledu
provádění soutěží, když se nám společným úsilím a za přispění mnoha organizací a partnerů
podařilo úspěšně zorganizovat závod Světového poháru v Krkonoších.
Samozřejmostí je, že celý tým se bude nadále věnovat zvyšování svých sportovních dovedností,
aby byl dobře připraven zejména na reprezentaci na Mistrovství světa 2017.

Petr Jireš, vedoucí trenér

Ve Vrchlabí 15. května 2016

