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Vážení příznivci alpského lyžování,

právěprávě pročítáte první řádky zbrusu nového zpravodaje, který 
vydává Úsek alpských disciplín Svazu lyžařů ČR. Chtěli bychom 
Vám jednou do měsíce poskytovat ty nejnovější informace z dění v 
našem sportu. Pravidelně ve zpravodaji budete nacházet novinky 
ze Světového poháru, aktuality od našich reprezentantů, pozvánky 
na domácí i zahraniční závody různých věkových kategorií a infor-
mace o školení, workshopech a další aktivitě úseku.
Jedním z hlavních cílů tohoto měsíčníku je také zlepšení interakce a 
komunikace mezi úsekem a jeho členy. Proto bude pravidelně obsa-
hovat také nejrůznější ankety, dotazníky a další prostory pro vy-
jádření Vašeho názoru,  který je pro nás velmi důležitý.
Jednou anketou rovnou začneme. Máte tip, jak by se nový zpra-
vodaj, který zatím hledá název, mohl jmenovat? Své návrhy 
posílejte na e-mail uvedený v zápatí, jeden z nich vybereme a jeho 
strůjci jako poděkování pošleme reprezentační čepici.
 
Přeji příjemné čtení,

Danuta Štrougalová
manažerka OSÚ AD SLČR 

Editorial

Koncem září zahájil republikový výběr žactva společnou přípravu na ledovci Pitztal. Soustředění se zúčastnilo 21 závodníků pod výborným vedením Petra Záhrobského a jeho 
pětičlenného týmu zkušených trenérů. Další plánovanou akcí žákovského výběru bude lyžařský kemp na Monínci, kde se všichni účastníci seznámí s novými lyžařskými prvky 
(Skill Quest), které se stanou součástí kritérií pro tento výběr. Report ze soustředění republikového výběru žactva na Pitztalu čtěte zde.

-TH-

Juniorská reprezentace
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Víte, že…
Bohumír Zeman je prvním Bohumír Zeman je prvním 

Čechem v historii, který vy-

stoupal na stupně vítězů ve 

Světovém poháru alpských 

lyžařů? Povedlo se mu to v 

březnu 1980 v obřím slalomu 

v kanadském Mont 

Sainte-Anne, kde bral třetí Sainte-Anne, kde bral třetí 

místo. O rok později dokonce 

vyhrál kombinaci na pros-

lulém Hahnenkammu, který 

však nebyl součástí Světového 

poháru. I přesto tam však 

dodnes můžete vyjet nahoru 

kabinkou, která nese jeho 

jméno. 
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AKTIV
POŘADATELŮ A 
TECHNICKÝCH 
DELEGÁTŮ

Připomínáme, že novinky ze 
světa alpských lyžařů budeme 
probírat v sobotu 17. listopadu 
2018 v aule ČUS na Strahově. 
Aktiv je pro pořadatele RKZ a FIS 
a technické delegáty povinný a 
pro pořadatele nižších kategorií 
doporučený. Podrobnější infordoporučený. Podrobnější infor-
mace včetně oficiální pozvánky 
naleznete na výsledkovém portá-
lu v zápisech a termínech zde

RETRO KOUTEK
Junioři a část mužské reprezentace se aktuálně připravují v italské Soldě.

Češi obsadili kompletní stupně vítězů
v přípravných závodech v La Parvě.

http://vysledky.czech-ski.cz/zapisy-a-terminy-osu-ad-2018.html
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