Zá pis z Komise mlá dež e AD konané dne
15.5.2018
Přítomni členové KM: dle prezenční listiny
hosté: L.Forejtek,D.Štrougalová, J.Muller, J.Rakušan, M Jaroušová, L. Trejbal

Zahájení
J. Bogdálek (JB) uvedl a zahájil KM a okomentoval stav připomínek k současnému systému.
P. Záhrobský (PZ) zhodnotil závody v ČR. Bude nutné doprecizovat uzávěrky přihlášek na RKZ.
Podklady pro sezónu nachystají JB a PZ

1. Pracovní komise žactva
KM doporučila činnost dočasnou TR(pracovní komisi žactva) do dalšího konání KM při soustředění
v Nymburce ve složení: M.Maxa, J.Bogdálek, P.Záhrobský a pověřila je přípravou letního soustředění
v Nymburce a přípravou zimní žákovské sezóny 2018/19.
Hlasování
Pro 11
Zdržel se 1

2. Výběrové družstvo žactva A+B
KM schvaluje Výběrové družstvo žactva A (VDžA) v počtu 12 závodníků: Kovářová Jitka, Hordossy
Julie, Hlavoň Jakub, Hanzal Kryštof, Peroutková Barbora, Patočková Anna, Ryška Daniel, Muller
Marek, Sommerová Celine, Trejbalová Linda, Kroupa Štěpán, Kalina Ondřej

Na základě doporučení z Rady OSÚ AD SLČR doporučuje doplnit Výběrovým družstvem B (VDžB):
- VDžB o 8 – 12 členů doplnit do 31.5.2018

3. Oblečení
Don QUIET pro sezónu 2018/19
KM odsouhlasila nákup pro VDžA - kombinéza + softshell (kraťasy a bunda) pro 12 výše jmenovaných
závodníků VDžA
Hlasování
Všichni PRO

Další požadavky:
Zakoupit 20 dalších bund pro účast na mezinárodních závodech
Předseda úseku zjistí na jednání s DQ přesné podmínky dalších možností – cena a počty a doplní do
rozpočtu zakázky žactvo.

4. Diskuze a hodnocení systému žákovského lyžování
J. Bogdálek (JB) - okomentoval stav připomínek k současnému systému
P.Záhrobský (PZ) – konkurence se zahustila a v tom vidím přínos pro všechny kategorie.
Na všech mez. závodech v zahraničí jezdí U14 a U16 ze stejných startů.
Našim závodníkům chybí schopnost jezdit na těžších a rozbitých tratích. Důkazem je, že na dobré trati
drží krok, na horších se prohlubují rozdíly mezi závodníky ČR a alpských zemí
Ze silných lyž. zemí na konci kolem č. 100 jsou schopni zajet do 10 místa i při těžších podmínkách
M. Maxa (MM) - návaznost na tréninky, pro mladší žáky začít jednoduše – krátké tyče, vzdálenosti
bran apod.
T. Ťavoda (TT) – nikomu staršímu neuškodilo jezdit slalomy i na 10 m, vidí to i jako prospěšné
L.Forejtek(LF) - dáváme nástroj na špatný nácvik techniky lyžování
R. Jireš (RJ) - Body na spousty závodů neodpovídají výkonnosti závodníků
P.Kroupa (PK) – doporučení na dvě tratě na GS
J.Rakušan (JR) – nevyjíždějí se adekvátní body, v rámci závodu je to ok, v rámci celkového hodnocení
(ŽZ) je to nespravedlivé. Mladší se musí více učit lyžovat, starší se musí připravovat na juniory.
Sjednotit pravidla s FIS, pravidla vzdálenosti branek
L. Trejbal – letošní harmonogram akcí nebyl „zdravý“ -příliš mnoho závodů

5.Návrh č.1 kalendáře RKZ žactva přílohou s fixním termínem pro ÚKZ
v krajích U,K,C a P.
viz příloha

6. Aktuální program VD žactva sestaví pracovní komise žactva ve spolupráci
s Martinem Štěpánem interní rozpočet.

7. Nominační kritéria, materiální vybavení, pravidla obsazování na
žákovských zahraničních závodech bude řešeno na další KM.
Příští schůze KM bude na konci srpna při soustředění VDŽ v Nymburce.

8.Doporučení KM
KM doporučila ponechat systém závodění v žákovských kategoriích v současné podobě dvě
následující sezony.
15.5.2018
Zapsala: DŠ
Ověřil: PZ

