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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE MLÁDEŽE 

 
 odborného sportovního úseku alpských disciplín SLČR, které se konalo v úterý 30.8.2022 
od 14 hod. v zasedací místnosti SLČR, ul.Cukrovarnická 42, Praha 6  
 
Přítomni: Jiří Matějů, Danuta Štrougalová, Luděk Strejček, Radim Jireš, Marek Balej, Karel 
Soukup, Petr Král, Oto Kaděrka, Jindřich Sedláček, Radomír Špaček, Jan Brzezina, Jan Müller, 
Miloš Drápala, Daniela Krůfová 
Omluveni: Ladislav Forejtek, Jaroslav Bogdálek, Zdeněk Chrástecký, Jan Fiedler, Tomáš 
Ťavoda 
 
Program:  
 

1. Strategie AD. 
2. Strategie a systém mládežnického lyžování. 
3. Termínová listina žákovských závodů na sezónu 2022 – 2023. 
4. Navrhované změny v koncepci a organizaci závodů v kategoriích PaP.  
5. Navrhované změny v kategorii žactvo na sezónu 2022 – 2023. 
6. Nominační kritéria a na účast v mezinárodních závodech 2022 – 2023. 
7. Podpora talentovaných závodníků. 
8. Nominační kritéria na ZODM. 

 
Strategie AD. 
Byla představena strategie AD, která definuje 5letý záměr činností OSÚ AD a je provázána se 
strategií SLČR a strategií a systémem mládežnického lyžování. Ve formě pyramidy definuje je 
definována mise, vize, cíle, projekty a úkoly.  
 
Strategie a systém mládežnického lyžování. 
Byla představena strategie a systém mládežnického lyžování. Jedná se o komplexní systém 
fungování mládežnického lyžování, který zahrnuje 4 navzájem provázané projekty, které 
pokrývají mládežnické lyžování a veškeré změny v mládežnickém lyžování by měly zapadat 
do tohoto systému. Projekty jsou „Dobrý lyžař“, „Trenér odborník“, „Podpora talentů“, 
„Juniorský reprezentant“.  
 
Termínová listina žákovských závodů na sezónu 2022 – 2023. 
Snížen počet startů v závodech kategorie A na celkem 12. Skladba závodů 4xSL, 4xGS, 3x SG, 
1xVZ. V případě, že se neodjede na MČR SG, bude závod nahrazen VZ. Před každým závodem 
SG je plánovaný trénink SG. Závody jsou rozloženy do průběhu celé sezóny, což umožňuje 
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trénink mezi závody a také pořádání ÚKZ. Tato koncepce se jeví TRŽ jako ideální. Při 
sestavování termínové listiny se zohledňovaly termíny závodů FIS CHI.  
 
Navrhované změny v koncepci a organizaci závodů v kategoriích PaP.  
Navržené změny v kategoriích PaP se týkají 3 oblastí. Organizace závodů, disciplín a pravidel. 
Změny jsou zapracovány v SŘ. V sezóně 2022 – 2023 se jedná o doporučení.  
Organizace závodů: 

● Do celkového hodnocení poháru se počítá maximálně 70% nejlepších výsledků 

závodníka. 

● Počet startů v kategorii U10 maximálně 12 

● Počet startů v kategorii U12 maximálně 16 

● Počet startů kontroluje systém přihlášek na základě kódového čísla závodníka. 

● Regulace počtu startů v závodech ročníku 2015 a mladších (kategorie U8). Kategorie 

U8 není v SŘ uvedena jako samostatná kategorie. V rámci seriálu závodů kategorie 

„C“ (krajské poháry), závodí ročník 2015 a mladší v rámci kategorie U10. Pořadatel 

může v rámci závodu vyhlásit ročník 2015 a mladší samostatně. Počet startů u dětí 

ročníku 2015 a mladších je regulován maximálním počtem startů 6. 

● Složení závodů GS maximálně 70% závodů, ostatní výběr z kombinace KZ, VZ, PAR, SX, 

SLG, LD. 

● V kategorii U12 doporučujeme zařadit alespoň 1x závod ve SLG v krátkých gumových 

tyčích. Závod doporučujeme organizovat na konci sezóny v Čechách i na Moravě.  

● V kategorii U10 a U12 doporučujeme zařadit alespoň 1x závod v LD. Závod 

podpoříme z hlediska organizace. 

● Doporučujeme losování přihlášených závodníků v kategorii najednou. V seriálech 

závodů s vyšším počtem závodníků doporučujeme losování první třicítky závodníků 

v kategorii podle průběžného pořadí v seriálu závodů.  

 

Pokusit se nají řešení na duplicitu přihlášených závodníků pro jednotlivé závody. Týká se také 
žákovské kategorie 
Disciplíny: obří slalom, kombinovaný závod, vyřazovací závod, paralelní závod, skicross 
jednotlivců, slalom v krátkých gumových tyčích, lyžařské dovednosti – parkur. 
Všechny disciplíny a jejich pravidla jsou popsány včetně doporučení lyží.  
 
Nominační kritéria na účast v mezinárodních závodech 2022 – 2023. 
Nominace na mezinárodní závody FIS CHI je v kompetenci trenérské rady žáků.  
Pořadí se stanoví na základě disciplín, které se na příslušném závodě jedou.  
Nominace se provádí na základě výkonnosti podle listiny bodů pro mezinárodní závody, 
pokud není uvedeno jinak. Základní kvóta (A družstvo) U14 2 chlapci, 2 dívky, 
U16 3 chlapci, 3 dívky. Počet závodů FIS CHI v zahraničí v kategorii žactva je pro U16 
stanoven na maximálně 3 závody a pro U14 na maximálně 2 závody. Závod Skiinterkritérium 
v Říčkách se nepočítá. Podporované závody FIS CHI v sezóně 2022 – 2023 jsou Folgaria, 
Abetone a Val-d'Isère. Účast na závodech OPA CUP pro U16 v jednání s předsedou komise 
OPA Herbertem Mandlem. Ostatní mezinárodní závody FIS CHI jsou otevřené všem 
zájemcům. Přihlášku je nutné poslat na sekretariát OSÚ AD SLČR s dostatečným časovým 
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předstihem. Pokud bude přihlášených víc zájemců, než umožňuje kvóta, je nominace v 
kompetenci trenérské rady žáků a to na základě výše uvedených nominačních kritérií. Tyto 
závody nejsou organizačně zajišťovány ani finančně podporovány OSÚ AD SLČR. 
 
Podpora talentovaných závodníků (republikový výběr žáků). 
Podpora talentovaných a nadějných závodníků bude koncepčně založena na nabídce 
„Výkonnostních – výběrových kempů pro talentované závodníky“. Pro zachování kvality 
kempů bude maximální počet pro lyžařské kempy 20 závodníků a pro kondiční kempy 25 
závodníků. Účast na kempech je podmíněna výkonností na základě pořadí v ŽZ sestaveného 
z listiny bodů pro mezinárodní závody. Kempy vypisuje, pořádá a organizuje TRŽ. Nabídka 
kempů je vždy zveřejněna do 31.3. a je vypsána na roční období od 1.4. do 31.3. Trenérské 
zajištění na kempech se mění podle zaměření jednotlivých kempů. V případě neúčasti 
závodníka je jeho místo doplněno dalším závodníkem v pořadí žebříčku. Tímto otevřeným 
systémem podpory závodníků umožníme většímu počtu závodníků dosáhnout na podporu 
OSÚ AD a vytváříme přirozené motivační prostředí. Prvořadým cílem je nabídka kvalitních 
kempů pro podporu a výkonnostní růst závodníků.  
 
Nominační kritéria na ZODM. 
Byla rozeslána nominační kritéria na ZODM na jednotlivé kraje jako vzor pro použití. Kraje 

budou vyzvány k předběžné nominaci do konce října včetně kontroly trvalého bydliště 

závodníků. Nominace na ZODM budou řešeny na plénu AD 4.10. Bude zveřejněna zpráva na 

webu. Není možná souběžná nominace na ZODM a Folgarii z důvodu termínové kolize. 

 
 
31.8.2022 zapsal Jiří Matějů  
předseda KM OSÚ AD SLČR 
 

 

 

 
 

 


