
Podávám protest, proti změně pravidel výpočtu rankingu během roku a těsně před soutěží 
zařazením soutěže která není Fai2 do vzorce pro výpočet. Rankingu pro repre. 

Odůvodnění: Tím, že Podbrezová není FAI 2 závod, dá se předpokládat, že se jí nezůčastní 
kvalitní zahraniční piloti a soutěž kvalitativně devalvuje. Body získané českými účastníky, 
nebudou srovnatelné s body z jiných FAI 2 závodů. 

podal Jiří Nádvorník, 12.8.2020 

 

Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí protestu z následujících důvodů: 

Závod byl v minulých letech FAI 2 a jen díky nepředvídatelnému jednání Slovenských úřadů              
byl FAI2 status závodu krátce před jeho konáním zrušen. Vzhledem k minulým ročníkům,             
kdy byl závod zařazen do rankingu, máme plnou důvěru v organizátora soutěže, že závod              
proběhl a byl skórován dle FAI pravidel. 

Odůvodnění, že se díky změně statutu závodů nezúčastní kvalitní zahraniční piloti není            
dostatečné, protože: 

1) To, že je závod kategorie FAI 2, není samo o sobě měřítkem            
kvality/obsazenosti/náročnosti závodu, ale je to pouze garance dodržení sportovních         
pravidel. Pokud je nám známo, tak tato pravidla byla dodržena. 

2) Před změnou statutu závodu bylo registrováno 20 pilotů, nakonec dorazilo          
(bodovalo) pilotů 15. Z těch pilotů, co nedorazili, ale byli registrování nebyl nikdo v              
prvních 100 dle FAI rankingu. Jeden pilot je v prvních 200. Paradoxně, median FAI              
rankingu pilotů, co se soutěže zúčastnili, je lehce vyšší, než je median FAI rankingu              
pilotů registrovaných do závodů. Průměr se také zásadně neliší. Tudíž kvalita závodu            
nebyla prakticky změněna.  

3) Aktuální výpočet žebříčku pilotů ZL nezohledňuje kvalitu obsazení konkrétního         
závodů. 

Příloha (statistika původně přihlášených pilotů) 

  Registrovani piloti V soutěži Pořadí ve WPRS dle FAI 

1 Marian Dragosek ok 961 

2 Ladislav Geci   961 

3 Jaroslav Sojka   399 



4 Robo Murin   806 

5 Milan Latečka   797 

6 Ivan Plucinsky ok 635 

7 Eduard Dropko ok 756 

8 Zdenek Koprivik ok 627 

9 vlastimil bartas ok 235 

10 Bohumir Kolesar   N/A 

11 Marian Csonka ok 874 

12 Vladimír Šlachta ok 1062 

13 Miroslav Kubik ok 723 

14 Mirko Rydel ok 531 

15 Branislav Bulko   N/A 

16 Peter Pavlik ok N/A 

17 Martin Krchnák ok N/A 

18 Tomas Bula ok N/A 

19 Artur Nedved ok 819 

20 Jiri Gut   110 

21 Prejza (nebyl původně registrován) ok N/A 



 


