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Zápis Komise mládeže OSÚ AD SLČR 18.5.2020 

Praha-sídlo SLČR 14:00 hod 

Přítomni :  dle prezenční listiny, omluveni Zlínský, Olomoucký a Plzeňský kraj 

J.Bogdálek přivítal členy Komise mládeže a zahájil jednání 

Program: 

1. Hodnocení sezóny: sezóna ukončena dříve, činnost RVž se poměrně stabilizovala i ve svém 

rozšířeném složení a je třeba vyzdvihnout zlepšený přístup závodníků k tréninku, ve kterém 

nebyly větší rozdíly. S takto stmeleným družstvem se trenérům mnohem lépe pracuje, 

protože nemusí řešit okrajové záležitosti spojené s morálkou a motivací. Při takovéto složení 

závodníků, kteří se navzájem pozitivně motivují je široký výběr jistě přínosem. Jen škoda, že 

se zatím nedaří (přes návrhy TRž) prosadit větší počet přecházejících žáků do juniorského 

výběru a tam s nimi pokračovat v práci. Spolupráce mezi trenéry – a to jak v rámci TRž, tak i 

s osobními trenéry závodníků byla na výborné úrovni a trénink byl vždy zajištěn velmi dobře 

po všech stránkách. 

RKZ Bílá, špatné počasí 

p. Záhrobský nebylo dobře zajištěno lékařské zajištění- RKZ Kouty 

dovednostní test-špatné datum, bylo nejhorší to, že se měnilo zpětně hodnocení, chyba v SŘ, 

nebylo zapsáno počítání  

p.Muller dovedností test ať má přesně dané podmínky 

J.Matějů, dovednosti jsou důležité, dopracovat kalibraci hodnotitelů 

 

2. Diskuze k problematice: 

Vyřazovací závod na další rok počítat  50, 30, 15 vrátit se k původnímu modelu 

schváleno 

 

Dovednostní test  názory krajů: 

Moravskoslezský pro 

Vysočina pro 

Kralovehradecký pro 

Karlovarský kraj  pro 

Ústecky pro 

Středočeši proti 

Liberec proti 

Praha pro 

Pardubicky pro 

Jihočeský pro 
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Jihomoravský proti 

Celou problematiku LD vypracují a zodpovědni budou metodici ÚAD, (pravidla, 

hodnocení, kdo může hodnotit a jak hodnotit. Budou stanoveny podmínky pro výběr 

hodnotitelů.) Metodici rozešlou zástupcům KM ke schválení, ještě před podzimní schůzí 

KM. LD budou zařazeny do kalendáře RKZ  spolu s paralelním slalomem na konci sezony o 

bodování do ČP bude rozhodnuto po předložení návrhu 

 

3. Zpráva o činnosti RVž. 

3 společné akce + závod FIS v Říčkách, trenérsky pokryto, spolupráce bez problému 

4. Zpráva o výjezdech RD na zahraniční závody 

FIS-CHI -Abetone a Val d´ Isere, Vrátna se neuskutečnily 

OPA- poprvé se jelo SG, tvrdá konkurence. 2022 by se měl závod uskutečnil na našem území 

Celkově byla na mezinárodním poli letošní zkrácená sezóna pro naše žáky velmi úspěšná. 

Naši nejlepší závodníci dokázali ve většině případů držet krok se světovou špičkou. Faktem 

zůstává, že naše špička je ve srovnání s lyžařsky nejsilnějšími státy podstatně užší a 

výkonnostní rozdíly mezi našimi závodníky větší 

 

5. Činnost a složení Rvž 

Řídila žákovské lyžování, prováděla nominace. 

 P.Záhrobský končí v TR ž, J.Fiedler také končí 

Složení TRž pro novou sezónu 2020/2021 

Předseda 

T.Horáček 

Členové 

J.Bogdalek,T. Ťavoda,Z. Zemková, J.Rakušan+metodik 

Schváleno 

 

6. Termíny akcí RVž  

29.-31.5. kondiční trenink Brno  

Září ledovec , testy kondice + ledovec 23.9.-28.9.2020 

 

Oblečení  si členové RVž můžou koupit za stejných podmínek jako loni. Cena kompletu pro 

žáky 20 090 Kč (bez vesty), případně 21 180 Kč (s vestou). Komplet obsahuje kombinézu, soft 

bundu, soft kraťasy, polar soupravu. 

 

Návrh kalendáře 

RKZ 1 Pec  pod Sněžkou 9.-10.1.2020 

RKZ 2 Karolinka 16.-17.1.2020 

RKZ 3 Albrechtice v Jizerských horách 5.-6.2.2020 

MČR   Bílá 26.-28.2.2020 

RKZ 4 Špindlerův Mlýn  8.-10.3.2020 
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12.-14.3. test dovedností + paralelní slalom  Šp.Mlýn 

Různé: 

Vyhlášení ČP, předání pohárů na 1.RKZ v lednu 2020, šeky rozdány  

T.Ťavoda – mazání fluory, FIS od letošní sezóny bude zákaz 

Jednání ukončeno 17.15. 

Další termín jednání v půlce září 2020 

 

Zapsala. M.Jaroušová 
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