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6.5.2021 – subkomise žen 

Schůze proběhla informativní formou především ze Světového poháru. 

Zprávy ze SP: 

Kladně byla hodnocena situace v pandemii, kdy se podařilo odjet téměř celý program. 

Organizátoři se museli naučit zajistit veškerá opatření. Byl uzpůsoben především cílový prostor tak, 
aby byl zajištěn odstup závodníků, novinářů a případných diváků. 

Také vyhlašování výsledků bylo mnohem náročnější. 

Letos hodně problémů s množstvím sněhem a špatným počasím. 

Finále SP poznamenané pravidly, kdy nebylo možné měnit program. 

Proto pro příští sezónu bude 9 DH, 9SG a 9GS,9SL. 

Mistrovství světa v Cortině – kladně hodnoceno i přes obtížné sněhové podmínky a ne zcela vydařený 
paralel vzhledem ke stávajícím pravidlům. 

Bylo konstatováno, že závodnice (především mladé, přicházející) potřebují více školení v komunikaci 
se medii.  

Více informací ze strany zástupců FIS pro WC žen v přiloženém zápise. 

Dotazy a připomínky - úkol pro komisi lékařů, zda by bylo možné více pracovat s lékaři u závodů- 
závodnice při pádech a zraněních mají často velké bolesti a doktoři ani neumí manipulovat s vázáním 
či lyžáky při odstrojování atd. Mnohdy neznají anglicky nebo německy. Také převozy do nemocnic 
řešit více helikoptérami. ( pozn. – dle místních předpisů to není vždy možné) 

Informace od členů subkomise o situaci zimní sezóny v jednotlivých zemích. 

Vesměs měli možnost tréninku a závodů za určitých podmínek. 

V Itálii dokonce organizovali více závodů než jiné roky. 

Můžu konstatovat, že nejhorší situace byla u nás, kdy nejely střediska ani pro závodníky. 

 

Žádné návrhy pro další komise tentokrát nebyly. 

Další schůze je plánovaná v Zurichu 28.9. – 2.10.2021 

 

 

 

 

 



8.5. – subkomise dětí a mládeže 

 

Zpráva předsedy Ken Read -  přivítal zúčastněné, odsouhlasil se program a potvrdil zápis minulé 
schůze 

Informoval o výborné organizaci MSJ v Bansku. 

Během sezóny museli všichni řešit mnoho nestandartních úkolů vzhledem k pandemii 

Ve zprávě ze skupiny výrobců materiálu se konstatovalo, že výroba i prodej klesla o více než 20%. 

Organizátoři dětských mezinárodních závodů zaznamenali z celkového počtu 22 závodů zrušených 8, 
3 byly změněny na národní závody. 

Závod se zúčastnilo 36 zemí, pokles v počtu startujících byl více než 50%. 

Poukazují na problematiku, že kategorie U16 nemá žádnou zkušenost z mezinárodních závodů před 
vstupem do FIS věku. 

Zpráva z komis lékařů uvádí, že průběh sezóny poznamenal Covid na všech frontách, naštěstí při 
velkých soutěžích nedošlo k nakažení a organizátoři zvládli proti pandemická nařízení. 

Otázka vakcinací pro  mladistvé není řešena na úrovni FIS, ale spadá pod národní předpisy. 

Dále běží program na ochranu mladistvých závodníků a taktéž se sleduje vývoj situace zranění . 

Nutná spolupráce všech národních svazů. 

Lyžařský svaz Bosny a Hercegoviny  odprezentoval  zorganizovaný rychlostní kemp na Bělašnici 
v tomto roce. Akce proběhla ve 4 dnech za účasti mnoha expertů z řad trenérů, servisních techniků a 
např i závodníka Ivici Kostelice. Výborné sněhové podmínky a velký úspěch u mladých závodníků U14 
a U16. 

Další organizátoři MSJ – 2022 – Panorama – od 5.11.21 – 5.12.21 ,možnost tréninku DH v místě 

2023 – St- Anton – bude na konci ledna 

2024 – otevřené FRA/AND 

2025 – kandidát RUS – Sakhalin 

2022 – březen – EOF 

Informace o akcích  Snow Day, Snow Kidz – vše spadlo na ¼ kapacity minulých let , ale stále běží 

Snow Day 2022 je 16. ledna 

 

Žádné návrhy pro další komise z jednání nevzešly. 

Další schůze – Zurich 28.9. – 2.10.2021 

 

Zapsala: Olga Křížová 

 



 

 

 

 


