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Statut Komise mládeže a Trenérské rady žáků 

 

1. Komise mládeže 

 

Komise mládeže je orgánem zaměřeným na sportovní, technickou a organizační problematiku 

AD kategorií U8 - U16" 

Komise mládeže je 15ti členná. Předsedové KOSU AD jednotlivých krajů delegují svého 

zástupce, kteří si zvolí svého předsedu a místopředsedu. Patnáctým členem je jmenovaný 

metodik jmenovaný Radou, který nemůže být v rámci KM volen. Členem KM musí být 

kvalifikovaný trenér AD, aktivně se zúčastňující závodů daných kategorií. Komise mládeže si 

vždy na svém prvním zasedání po delegování členů KOSU AD zvolí svého předsedu a 

místopředsedu. 

Náplň práce KM: 

 Návrh termínové listiny, včetně místa konání, žákovských závodů 

 Návrhy změn a aktualizací SŘ pro dané kategorie 

 Veškerá problematika lyžování U8 - U16 

 

2. Trenérská rada žáků 

Trenérská rada žáků je odborným orgánem OSÚ AD SLČR ve smyslu čl. 8 Statutu OSÚ AD 

SLČR se zaměřením na vlastní proces organizování závodního lyžování. TRŽ se skládá z 

předsedy a dvou až čtyř členů, kteří jsou jmenováni Radou OSÚ AD. Člen TRŽ může být 

zároveň členem KM.  

Náplň práce TR žáků: 

 Usměrňování a ovlivňování tréninkového procesu závodníků žákovské (případně 

předžákovské) kategorie způsobem, který by vedl k dosažení, co nejvyšší výkonnosti 

v juniorském a zejména dospělém věku 
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 Organizace a realizace společných soustředění, včetně vlastního tréninkového procesu 

 Navrhovat, upravovat kritéria pro nominaci do republikového výběru žactva, SCM 

 Sledování lyžařské výkonnosti, technické zdatnosti a fyzické kondice jednotlivých 

závodníků 

 Nominace na závody FIS Children 

 Organizace a realizace výjezdů na závody FIS Childrern, včetně kompletního zajištění 

 Spolupracovat s metodickou komisí a metodiky Svazu 

 

Návrh a předjednání operativních změn v termínové listině, s ohledem na nepředvídané 

okolnosti při uspořádáním jednotlivého konkrétního RKZ. 

 

 

Tímto rozhodnutím se mění obsahová část Rozhodnutí Rady OSÚ AD SLČR o zřízení Komise 

mládeže a TR žáků (stávající Statut KM) ze dne 15.5.2014 a ze dne 24.7.2018  

 

 

Schváleno Radou 24.3.2021  

 

 

 

  

         

 


