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Přivítání 

Potvrzení zápisu z Zurichu 

Kalendář dětských závodů -  upravený nový!!! Bude dodán! 

Tendence plánovat s větším předstihem 

Účast závodníků se zvyšuje především v kategorii U 14 vzhledem k posunu věku 

Zpráva z medical komise – studují  a registrují zranění u mladých závodníků- požadují zasílání statistik 

o zranění dětí 

Nové návrhy pravidel: 

AUT – návrh zařadit místo trojkombinace -  SC do pořadu MSJ s možností  DH nebo SG pod názvem 

Alpská kombinace – požadavek o zařazení již 2014 – Jasná nemá problém 

Teamový závod  při MSJ zařazení do Marc Hodler Trophy bodování- ano , ale dále je potřeba 

dopracovat systém přidělování bodů 

Návrhy na změny pravidel : 

SL – brána šíře 6 m  místo 4 – 6m– diskuze všeobecně doporučeno ponechat jak je 

SL – SUI - návrh vzdálenost  bran 9 m +/-2 – podpořeno 

GS -  doplnit  u U16 změny směru  počet +/- 3- ano 

Pravidlo 607.3 znovu zařazeno limit startů + návrh vytvořit limit i pro 2. FIS věk a možná  do 

budoucna  i pro všechny z důvodu velkého počtu zranění u mladých závodníků 

Statistika -  77 závodníků 1. Rok FIS, kteří měli více než 60 startů  (např. - Novakovská) 

Omezení startů  CAN– U16 – 20; U14 – 16; U12 – 12; U10 – 10 limit závodů domácích i zahraničních 

Ostatní mají také omezené počty startů u jednotlivých věkových kategorií 

SUI – 25 pro všechny 

Tématem se bude komise zabývat a studovat data za účelem určit správné  množství startů 

v souvislosti se sportovním růstem  a vývojem mladých závodníků. 

Výzbroj- materiál – SRS- zařazení nových pravidel pro juniory 

Od příští sezony 14/15 

Podložky 15 mm , šíře 65mm SG,GS   ; 43mm- bota 



U16 183 min délka  30 m 

Max.  188 cm 17 m radius  - realita od výrobců  U16 22 – 25 m radius 

SL 130 min délka                                                                                                                                                      

U16 SG -  GS standart ženských lyží 

 Nové pravidla výzbroje začnou platit 2013/14 pro všechny – bude se na startech kontrolovat, zda 

mají lyže správné značení ,  bez označení nebude závodník puštěn do závodu. 

607 -  objasnění  kalendářního a závodního roku  

Návrh na změnu síly tyčí pro U14 a U16 na silnější 27 mm – bude upřesněný návrh na podzim 

Požadavek definovat  krátké  tyče -  není  potřebné , lépe ponechat otevřenou možnost využití  

různých výrobků 

Příští  MSJ – NOR – Hafjel 2015 

World Snow Day – velmi úspěšná akce bude se nadále podporovat 

 

Zapsala Křížová 

 

 

 

 

 


