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Zápis z jednání Trenérské rady žen 

konané 10. května 2022 od 14.00 

v sídle Svazu lyžařů ČR, Cukrovarnická 483/42, 16017 Praha 6 

Přítomni:  

Tomáš Bank, Ján Dubovský, Jan Fiedler, Ivan Cap (online), Ondřej Berndt, Vlastimil Novák, 
Jennifer Sommerová, Štěpán Sommer (online), Petr Záhrobský ml., Milan Labašta, Ladislav 
Forejtek, Danuta Štrougalová, Eva Kurfürstová  

Program 

1. Zprávy z Rady 

2. Hodnocení sezóny 

3. Složení RD 2022/2023 

4. Systém a plán přípravy  

5. Materiální zabezpečení a požadavky zástupců závodnic 

6. Finance a rozpočet  

7. Návrhy na úpravu kritérií 

8. Různé 

1.Informace předsedy OSÚ AD SLČR Ladislava Forejtka: 

Ad 1 finance 

- ÚAD bude muset letos pracovat s nižším rozpočtem, protože NSA přidělila celému SLČR (všem úsekům) 
z programu 1 „reprezentace“ celkem 2 900 000 Kč, z programu 2 „talent“ o 2 500 000 méně než loni a z 
programu 3 „organizace sportu“ o 3 000 000 méně než loni. Další snížení je o dividendy z Pece a 
Špindlu (nebyly letos vyplaceny) a o peníze za SP Špindl 2019, které se dočerpaly loni.  

- Do rozpočtu RD přibude 800 000 za účast na ZOH. 
- Odhadovaný rozpočet bude odpovídat provizóriu schváleného 7.5.2022 Valnou hromadou. 
- Na příšg Radě ÚAD proběhne kalkulace pro jednotlivá RD, po níž budou známá konkrétní čísla. 
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Ad 2 Poděkování Kateřině Pauláthové za reprezentaci. Oficiální poděkování proběhne na Králi bíle stopy 
20.5.2022 ve Žlutých lázních. 

Ad 3 Olymp 
- Reprezentani ÚAD kompletně přecházejí pod Olymp, s výjimkou Ester Ledecké a jejího týmu 

zůstávajících na Dukle v rámci Úseku snowboardingu. 
- Oponentury na Olympu proběhnou 11.5.2022. 
- Předpokládané zařazení žen: Dubovská a Capová plný úvazek, Labaštová ½ úvazek, Nová DPČ, 

Nováková, E. Sommerová a Semeráková SMLS 
- Předpokládané zařazení mužů: Zabystřan plný úvazek, Krýzl ½ úvazek, Forejtek P., Müller st., Müller ml. 

SMLS (smluvní sportovec) 

Ad 4 Auta 
- Toyota letos končí, floilová auta se musí vráit do 9/22, operaivní leasingy příšg rok. 
- Hledá se nový partner, jednání o spolupráci probíhají s koncernem VW/Audi. 
- Prioritní zajištění aut: od nejlepších závodnic směrem dál. 

Ad 5 SP ve Špindlerově Mlýně 
- SP žen ve Špindlu se po náročných jednáních podařilo v sezóně 2022/2023 zachovat. 
- Nový termín 28.-29. ledna 2023, disciplíny SL a OSL 

2.Hodnocení sezóny provedla šéurenérka Eva Kurfürstová. Zástupci závodnic měli prostor pro doplnění.  

Závodnice se připravovaly individuálně a již tradičně dosáhly pro české alpské lyžování ve Světových 
pohárech a na ZOH nejlepších výsledků. Dvě z nich bodovaly v SP, celkem dosáhly 16 bodovaných 
umístění představujících 567 SP bodů. Dalších celkem 128 bodů do World Cup Start List (WCSL) získaly 
závodnice (3) na ZOH. Celkové 3. místo Ester Ledecké v konečném pořadí sjezdu SP, podtrženo vítězstvím 
v Crans Montaně, je dalším fantasickým úspěchem této závodnice, dvojnásob, když vynechala 
prosincový závod ve Val d’Isere a předolympijské Ga-Pa. Celkové 17. místo Mariny Dubovské v 
konečném pořadí slalomu SP a druhá kvalifikace na finále SP v řadě stvrzují její příslušnost ke slalomové 
světové špičce. Navíc si připsala životní 6. místo při druhém startu sezóny v Levi. 

SP 2022 pořadí DH SL OSL SG Overall

Ledecká Ester 3. 22. 19.

Dubovská Martina 17. 57.

WCSL 2022 body DH SL OSL SG AC Overall

Ledecká Ester 339 149 50 538

WCSL 2022 body
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Zimní olympijské hry 2022 Peking  
Na ZOH se kvalifikovalo celkem 6 českých alpských lyžařek, což je velmi příznivý počet (muži se 
kvalifikovali pouze 2). Ester Ledecká bojovala o medaile a nakonec si z Pekingu odvezla 4. místo v AC a 5. 
místo v SG, Marina Dubovská byla 13. ve slalomu a Tereza Nová souhrou příznivých okolnosg skončila na 
14. místě v AC. Smolný byl téměř pád Ester Ledecké ve sjezdu, v němž útočila na cenný kov ze všech 
svých olympijských alpských startů nejreálněji. Nešťastný byl také fakt, že ani jedna ze dvou dalších 
nominovaných sjezdařek nikdy před ZOH nestartovaly v rychlostních disciplínách v SP. Nezkušenost s 
tratěmi typu SP byla jak u Barbory Novákové, tak u Terezy Nové markantní. Skutečnost, že Ester Ledecká 
ve sjezdu téměř spadla, padesát metrů jela mimo trať pozpátku, následně zabrzdila, otočila se a vráila 
do závodu a i s gmto porazila další české závodnice o 1,2 s, respekive o 1,32 s, byla bohužel i pro laickou 
veřejnost do očí bijící. Obě dvě přitom měly možnost, Tereza Nová nominaci na SP ale odmítla a tým 
Barbory Novákové komunikoval totéž prostřednictvím šéurenéra juniorek Jana Čermáka - dokonce se na 
toto téma rozvedla v Nominační komisi intenzivní, leč v kontextu startu na SP neúspěšná, diskuze.  

Evropský pohár  
Hned 6 českých závodnic letos bodovalo v Evropském poháru, což je vynikající počet. Celkem získaly naše 
ženy 130 bodů a bodovaly dohromady 11x, a to ve 3 disciplínách (SL, SG, DH). Nejlepších výsledků 
dosáhly slalomářky: Dubovská obsadila 5. místo ve druhém slalomu v Ahrntalu (o den dříve po prvním 
kole vedla, ale v dolní čási trai vypadla) a Capová skončila 14. na finále EP v Andoře a 15. byla v Bad 
Wiessee. Potěšující je nárůst počtu bodujících závodnic, Nová a Labaštová bodovaly v EP v kariéře 
poprvé, Nováková a Sommerová navázaly na předchozí sezónu. 

Dubovská M. 144 144

Nová Tereza 18 18

body celkem 339 144 149 68 700

DH SL OSL SG AC OverallWCSL 2022 body

ZOH 2022 DH SL OSL SG AC

Ledecká Ester 27. 5. 4. 

Dubovská Martina 13.

Capová Gabriela 32.

Nová Tereza 28. 33. 14.

Nováková Barbora 29. 36.

Sommerová Elese DNF2 DNF1

EP 2021/2022 SL DH SG body EP

Dubovská Martina 5. místo 45

EP 2021/2022
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‚A’ tým 
Ester Ledecká *1995, Dukla Liberec 
Tým: trenéři Tomáš Bank, Franz Gamper, servisman Miloš Machytka, fyzioterapeut Michal Lešák  

V olympijské sezóně kombinovala více lyže se snowboardem, respekive vynechala kvůli SP na SNB 
závody ve Val d’Isere a kvůli závěrečnému předolympijské přípravě na snowboardový závod vynechala 
závody v Ga-Pa, celkem dva DH a dva SG. Přesto dokázala v celkovém pořadí sjezdu skončit na výtečném 
3. místě! Celkem 3x letos stála ve sjezdu na stupních vítězů - získala tzv. kompletní stupně vítězů - a touto 
opikou to byla ve sjezdu dosud nejlepší sezóna. Zvlášť druhá část sezóny byla excelentní, v úvodu se tým 
trápil s vyladěním materiálu na extrémně studený sníh. O výsledcích na ZOH bylo informováno výše, 
pouze k doplnění již uvedeného - v kombinačním sjezdu obsadila Ester druhou příčku.  

přehled výsledků Ester Ledecké v SP: 

Capová Gabriela 14. a 15. místo 34

Nová Tereza 20. místo 19. místo 23

Nováková Barbora 17., 27., 28. místo 21

Sommerová Elese 26. a 30. místo 6

Labaštová Alena 30. místo 1

SL DH SG body EPEP 2021/2022

26.02.2022 Crans Montana I. SUI WC downhill 1. 0,00

17.02.2022 Crans Montana II. SUI WC downhill 2. 1,53

22.01.2022 Corina d'Ampezzo ITA WC downhill 3. 4,85

16.03.2022 Courchevel FRA WC downhill 7. 4,02

23.01.2022 Corina d'Ampezzo ITA WC super-G 8. 8,96

15.01.2022 Zauchensee AUT WC downhill 8. 12,53

16.01.2022 Zauchensee SUI WC super-G 9. 10,08

03.12.2021 Lake Louise CAN WC downhill 12. 27,93

05.12.2021 Lake Louise CAN WC super-G 13. 16,72

17.03.2022 Courchevel FRA WC super-G 14. 17,93

04.12.2021 Lake Louise CAN WC downhill 22. 29,51

05.03.2022 Lenzerheide SUI WC super-G 26. 63,47

2021/2022 Pořadí sjezdu 3. 339 b.

2021/2022 Pořadí super-G 22. 104 b.

2021/2022 CELKOVÉ POŘADÍ SP 19. 443 b.
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Mar^na Dubovská *1992, SK Špindl, Olymp Centrum sportu MV 
Tým: trenér Andrej Prevuzňak, Jano Dubovský, mentální kouč: Tomáš Hvorecký, fyzioterapeut: Vendula 
Nováková 

Druhá nejlepší sezóna v kariéře, navazující na loňskou průlomovou do světové špičky. Dnes už čistá 
slalomářka (v jiné disciplíně letos nestartovala) se podruhé v řadě kvalifikovala na finále SP, celkově 
obsadila ve slalomu 17. místo. Sezónu ozdobila životním 6. místem v oblíbeném Levi při druhém 
závodě. Vybrala si ale také dva výpadky po sobě (Zabreb a Kranjska Gora), které způsobily nejistotu do 
dalšího závodu. V něm ve Schladmingu postoupila po jízdě v křeči z třicátého místa, ve druhém kole ale 
zabojovala a propracovala se na osmnáctou příčku, čímž získala zpět ztracenou jistotu. Celkově to byla 
další, už druhá, TOP sezóna. Od té předchozí, ve které skončila celkově desátá, jí odlišovalo především 
to, že letos dva slalomy nedokončila a tyto body v celkovém ‚účtování’ Martině chyběly. V závěru 
sezóny obhájila slalomový titul mistryně ČR.


Přehled výsledků Mariny Dubovské 
Světový pohár 

Evropský pohár 

Gabriela Capová *1993, ST Ostrava, Olymp Centrum sportu MV 
Tým: trenéři Lubo Maričnek, Daniel Cap 

Letošní sezóna byla pro Gabrielu Capovou po předloňském zranění kolene (plastika ACL) ještě stále 
relativně obtížná. Po přechodu na novou značku lyží Kästle měla její výkonnost na začátku sezóny 
turbulentní charakter. Po slibném úvodním slalomu v SP v Levi, kdy jí k postupu do druhého kola 
chybělo 0,52 s, jí druhý závod v Levi ani následující Killington nesedl. Po návratu z USA se přidaly 
zdravotní komplikace. Na ZOH do Pekingu se nakonec po realokaci kvót nominovala. Těsně po hrách 
zajela první dobrý Evropský pohár, když ve slalomu v Bad Wiessee obsadila 15. místo. V závěru sezóny 
šla celkově Gábinina výkonnost nahoru, na finále EP v Soldeu byla 14. a úplně na konci sezóny na 
belgickém a lucemburském mezinárodním mistrovství ve Val d’Isere ve slalomu 2x zvítězila a vyjela si 
průměr 24,94 FIS bodů, kterým jí i po letošní sezóně bude patřit pozice v první světové stovce (cca 85. 
místo). K tomu je mistryně ČR v obřím slalomu.


Evropský pohár 

21.11.2021 Levi FIN WC slalom 6. 9,71

29.12.2021 Lienz AUT WC slalom 12. 12,01

20.11.2021 Levi FIN WC slalom 13. 16,50

12.03.2022 Are SWE WC slalom 15. 10,73

11.01.2022 Schladming AUT WC slalom 18. 19,07

28.11.2021 Killington USA WC slalom 18. 25,02

05.12.2019 Ahrntal ITA EC slalom 5. 21,60

20.03.2022 Soldeu AND EC slalom 14. 38,87
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Tereza Nová *1998, SC Černý,  
tým: trenéři Jan Fiedler, Martin Štěpán


Tereza Nová letos měla svou dosud nejlepší sezónu. Trénink orientovala na rychlostní disciplíny a 
dokázala v nich v Evropském poháru 2x bodovat. Na body dosáhla poprvé v kariéře a zajistila si jimi jak 
místo v ‚A’ týmu žen na příští sezónu, tak nominaci na ZOH. Na ZOH dojela v alpské kombinaci na 14. 
místě. Výsledek je to velmi líbivý, při detailnějším pohledu do výsledkových listin jsou však z hlediska 
odborného mnohem hodnotnější její 19. a 20. místo v Evropském poháru, které poukazují na progres 
této závodnice. Ve světovém žebříčku letos nejen díky výsledkům v EP, ale i díky vítězství v závodě 
kategorie FIS v St. Caterině poskočila v super-G na výborné 75. místo (32,79 FIS bodů).


Evropský pohár


Kateřina Pauláthová *1993, Ski Paulát, Olymp Centrum sportu MV 
Tým: trenér Radovan Pauláth 

Obřáková specialistka závodila letos sporadicky, celkově nastoupila k devíi závodům. Na začátku sezóny 
se prostřednictvím Evropského poháru snažila nominovat na ZOH, to se ale nepovedlo, neboť ani jeden 
ze závodů EP, byť mezičasy byly slibné, nedokončila. Ve druhé čási sezóny už pouze závodila v Koutech a 
na březnovém MČR, kde se rozloučila se sportovní kariérou. Za zmínku stojí, že než nastoupila k 
rozlučkové jízdě druhého kola obřího slalomu na MČR, první kolo vedla. 

‚C’ tým 
Zazie Huml *2001, nezařazený člen SLČR 
Po komplikovaném zranění kolene z února 2021 ještě nezačala závodit. Status Injury jí nadále běží. 

Tereza Kmochová *1990, TJ Jiskra Harrachov 
Přípravu na sezónu i samotnou závodní sezónu podřídila pracovnímu režimu a výzkumu a rámci studia 
postgraduálu. Na lednovém MČR rychlostních disciplín, kterého se česká ženská špička neúčastnila, 
získala itul mistryně ČR jak v super-G, tak v alpské kombinaci. V obřím slalomu pak získala bronz. V rámci 
postavení ve světovém žebříčku nastal v letošní sezóně pokles ve všech disciplínách (SL o třiadvacet bodů 
a 417 míst, OSL o šestnáct bodů a 273 míst a v SG o třiatřicet bodů a 217 míst).  

Klára Gašparíková *2001, SA Špindl, Olymp Centrum sportu MV 
Výkonnost této závodnice se lotos pohybuje v podobných intencích jako v předchozí sezóně. Došlo k 
mírnému zlepšení SL bodů (o 0,91), mírnému zhoršené OSL bodů (o 2,41) a rovněž SG  bodů (o 5,63). Z 
hlediska pořadí ve světovém žebříčku je situaci podobná, nicméně vzhledem ke skutečnosi, že se letos 
počítají body vyjeté pouze v aktuální sezóně (v předchozích covidovém roce se v BL sešly body ze dvou 

24.02.2022 Bad Wiessee GER EC slalom 15. 28,77

04.02.2022 Sarntal ITA EC super-G 19. 34,60

13.01.2022 Orcieres-Merle�e 1850 FRA EC downhill 20. 51,80
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sezón), došlo u Kláry při meziročním porovnání BL ke zlepšení v SL o 103 míst, v OSL zhoršení o 11 míst a 
v SG, i přes o něco horší body, se zlepšila o 17 míst. 

V rámci RD týmu dospělých letos nefigurovala posledním rokem juniorka Elese Sommerová *2001, 
Olymp Centrum sportu MV, její výsledky v Severoamerickém poháru (NAC) ale za zmínku stojí. Kromě již 
výše jmenovaných dvou bodovaných umístění ve slalomu EP zajela v NAC 3. a 5. místo v SL, plus 9. a 14. 
místo v OSL. Zvlášť výsledky ve slalomu mají velmi dobrou hodnotu 27,10 FIS bodů, jíž přísluší 110. místo 
ve světovém žebříčku a třeg v ČR. V OSL jí po letošní sezóně s 35,75 FIS body bude patřit nejvyšší příčka 
mezi českými ženami. 

3. Složení RD 2022/2023 

Závodnice schválené Radou OSÚ AD den 6.5.2022 do RD žen pro sezónu 2022/2023:  
1.Ledecká Ester  *1995   dle kritéria 1  RDA 
2.Dubovská Marina *1992   dle kritéria 1  RDA 
3.Nová Tereza   *1998   dle kritéria 1  RDA 
4.Capová Gabriela  *1993   dle kritéria 4  RDA 
5.Nováková Barbora  *2002   dle kritéria 4 o příslušnosi k RDA nebo RDB rozhodne Rada 13.5. 
6.Sommerová Elese  *2001   dle kritéria 4 o příslušnosi k RDA nebo RDB rozhodne Rada 13.5.  
7.Labaštová Alena  *2002   dle kritéria 8.3  RDB 

Plnění kritérií
Plnění nominačních kritérií s dle Provizorní BL 2023 s dopočítanými výsledky k 30.4.2022

1 2 4 5 8.1. 8.2. 8.3. SL GS SG DH AC 9
Jméno OH/MS WCSL EC+150. Body EC Do 100 2 disc. Nad 100 v 1 disc. 180 200 140 120 100 MSJ10

Ledecká AC,SG/4.+5. OA/538 DH,SG,AC DH,SG,AC DH,SG,AC 14 3 11

Dubovská SL/13. SL/144 SL/45b./1x 5. SL SL 15 760

Nová AC/14. AC/18 SG,DH/23b./19.+20. SG 486 75 140 235

Capová SL /34 b./14.+15. SL SL 85 557

Nováková SG/21b./17.,27.,28. GS 119 185

Sommerová E. SL/6 b./ 26.+30. SL 110 240

Labaštová DH/1x30.m. SG 130 124 2x5.m

Paulathová 345 189>

Huml Za. INJURY

Gašparíková GS/+220 SG/+182 582 420 322

Kmochová AC/+318 SG/+381 815 890 521 418

Zíková DH/+55 SG/+156 175
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- Proběhla diskuze k zařazení B. Novákové a E. Sommerové do příslušných týmů na základě a) znění bodu 
4 nominačních kritérií, dle kterého nelze rozhodnout, b) dlouhodobého směřování výkonnosi českého 
alpského lyžování, které je hierarchicky postaveno na významnosi: body WCSL - body EP - FIS body. 
Tomáš Bank konstatoval, že při určování pořadí v nominacích vždy rozhodoval vyšší počet získaných 
bodů v dané soutěži. 

- Trenérská rada žen doporučuje Radě OSÚ AD schválit B. Novákovou do RDA a E. Sommerovou do RDB a 
jako pomocné kritérium použít následují bod kritérií č. 5. Hlasování 3-1-0. 

4. Systém a plán přípravy 

- Zvolený systém přípravy zástupci jednotlivých závodnic: 

 Ledecká Ester   Individuálně 
 Dubovská Marina Individuálně  
 Nová Tereza   společná příprava 
 Capová Gabriela  Individuálně  
 Nováková Barbora  Individuálně 
 Sommerová Elese  Individuálně 
 Labaštová Alena  kombinace společné přípravy RD dospělých, RDJ a individuální v klubu 

- Individuálním závodnicím bylo garantováno individuální čerpání financí tak, jako doposud. 

- Jan Fiedler seznámil přítomné s projektem společné přípravy zahrnující RD muže (RDA, RDC), ženy 
(RDA), juniory (RDJ A) a juniorky (RDJ A a RDJ C) obsahující výjezdy na sníh a kondiční kempy. Na všech 
akcích bude přítomen šéurenér (Jan Fiedler), fyzio a kondiční trenér (Franišek Andrle).  

- Závodnice s individuální přípravou se mohou účastnit kteréhokoliv soustředění společné přípravy, je 
pouze nutné se nahlásit Janu Fiedlerovi v předsihu, aby mohl koordinovat kroky a požadavky směrem 
ke konkrétním střediskům.  

- Svaz zaplail v Saas Fee v předsihu zálohu, aby zde reprezentani mohli čerpat 15% slevu na skipas. 

Plán výjezdů společné přípravy 
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5. Materiální zabezpečení a požadavky zástupců závodnic 

- Požadavek zástupců závodnic RD žen: ZMĚNIT dodavatele tyčí na SMP, případně Eurogrip z důvodů 
neustálého lámání tyčí Liski nejen vršků, ale především lámání v kloubu (neopravitelné) a také tyče 
Liski lze daleko obgžněji vytahovat ze sněhu - trenéři si na nich ničí záda! 

- Z důvodů sníženého rozpočtu letos OSÚ AD k tuto dobu garantuje pouze poskytnug tyčí, a to v rozsahu 
10 ks pro každého člena RD dospělých.  

- Požadavky nad rámec 10 ks tyčí budou zagm zpoplatněny,  pokud v budoucnu přibudou finance, muže 
se počet hrazených tyčí zvýšit, nepředpokládáme však, že až do výše všech nahlášených požadavků. 
Konečný počet hrazených/zpoplatněných tyčí bude koordinován manažerkou OSÚ AD Danutou 
Štrougalovou s Janem Fiedlerem. 

Konkrétní materiální požadavky: 
- Ledecká 60 oranžových OSL tyčí 
- Dubovská 60 SL tyčí + 1 vysílačka 
- Nová 20 OSL zapichovaček + 20 terčů 
- Capová 40 tyčí SPM SL štětek (standard délka kloubů) + 20 zapichovaček OSL 
- Nováková 20 OSL tyčí 
- Sommerová 20 SL Liski tyčí  
- Labaštová 20 SL Liski tyčí 

6. Finance a rozpočet 
- informace poskytnuty předsedou, viz první bod zápisu. 

7. Návrhy na úpravu nominačních kritérií 

Ad 1 Návrhy diskutované na TR žen 

- V úvodním odstavci upravit poslední větu „Zařazování je prováděno bezprostředně po vydání 
Provizorní BL…“ na „Zařazování je prováděno každoročně k 30.4. dle pořadí v Provizorní BL doplněného 
o výsledky do 30. 4. a plag do konce závodního období, to je do 30. 4.“ 

- Bod 1 (umístění z MS/OH) doplnit „a zároveň mu za výkon v daném závodě, ve kterém se do 15. místa 
umísil, byly uděleny body do WCSL.“ 

- Bod 4 (150. místo + body EC) vypusit, jelikož pro ženy nemá opodstatnění (jejich start v SP není 
podmíněn umístěním do 150. místě ve světovém žebříčku). Adekvátně tomu pak upravit znění bodu 3 
(vypusit větu o 150. místu).  

- Z výše uvedených důvodů mít zvlášť (rozdílná) kritéria pro muže a pro ženy. 
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- V prvním odstavci po bodě 9 upravit dělení na WC tým a A tým. Ti, kdo bodují v SP jsou WC tým, 
ostatní RDA, případně RDB žen.  

- Bod 8.3 vypusit větu: „Pokud se závodník nominuje pouze na základě bodů vyjetých v předchozí 
sezóně, bude jeho nominace individuálně posouzena Nominační komisí.“ Bylo to tam kvůli covidovému 
souběhu dvou sezón, což teď už neplag.  

- Zamyslet se, zda nevráit do Nominačních kritérií větu, že závodník po dovršení 27 let se může na 
základě bodu 8.3 do RD dospělých nominovat pouze 3x. V opačném případě přeřazení do RDC.  

- Doplnit, že pro určení pořadí v rámci konkrétního bodu nominačních kritérií rozhoduje v případě bodů 
(WCSL, ECSL) vyšší počet získaných bodů.  

Ad 2 
- Další návrhy na změny a úpravy nominačních kritérií do 15. 6. 2022 k Danutě Štrougalové, která 

hromadně předá Sportovní a nominační komisi ke zpracování.  

8. Různé 

- Tomáš Bank apeluje na včasné zajištění hotelů pro MS 2023 tak, aby z hlediska logisického bylo pro 
všechny vyhovující: ženy v Meribel, muži v Courchevel. 

- Jano Dubovský podporuje, aby měly pouze závodnice bodající v SP příslušnost k WC týmu a žádá, aby 
se to se odrazilo v podmínkách, finančních i materiálních, které budou členové WC týmu mít. 

- V návaznosi na to byl představen záměr ÚAD o změně financování RD, podle něhož bude větší důraz 
kladen na body v SP a EP a menší na FIS body. Poměr částek rozdělovaných za body WCSL/EC a za FIS 
body (lisiny) by se měl obráit. Závodníci budou zařazení do v uvozovkách „platových tříd“ podle 
výkonnosi - body WCSL první třída, body EP 2. třída, a tak dál. Pro tento účel bude na Úseku zřízena 
Pracovní skupina pro finance. 

- Tomáš Bank upozornil, že při tvorbě nového finančního klíče, je potřeba pamatovat na to, aby 
závodník, který je ve WCSL v TOP 15 ve 3 disciplínách měl více než ten, který je tam v jedné disciplíně a 
naopak, závodník který je na FIS bodech v limitu ve 3 disciplínách a nemá žádné body WCSL, aby neměl 
víc než ten, kdo je na bodech WCSL pouze v jedné disciplíně.  

- Ivan Cap vznesl požadavek, a ostatní zástupci závodnic se připojili, aby se z reprezentační smlouvy, v 
závislosi na požadavcích RSC, vypusila povinnost vyplňovat Yarmill. 

- Trenérská rada žen se fyzicky sejde vždy 1x do roka, a to v přechodném období, kdy končí stará TRž a 
začíná nová. V ostatních případech bude komunikace a případná jednání probíhat on-line. 
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- Eva Kurfürstová ve funkci šéurenéra žen končí a v sezóně 2022/2023 je novým šéurenérem Jan Fiedler. 

- Jan Fiedler založí novou WhatsApp skupinu, prostřednictvím které budou probíhat nominace na SP a 
EP. 

- Trenérská rada žen pro sezónu 2022/2023 se bude skládat ze zástupců plnících závodnic (RDA a RDB).  

- Nové složení Trenérské rady žen:  
- Jan Fiedler (předseda) 
- Tomáš Bank  
- Jano Dubovský 
- Ondřej Berndt 
- Ivan Cap 
- Vlasimil Novák 
- Štěpán Sommer 
- Petr Záhrobský ml. 

- Předseda ÚAD a členové Trenérské rady žen poděkovali Evě Kurfürstové za čtyřletou práci pro RD žen s 
gm, že předseda ÚAD počítá s EK ve Sportovní a nominační komisi.  

- Nová Trenérská rada žen navrhuje Radě OSÚ AD ustanovit E. Kurfürstovou předsedou Sportovní a 
nominační komise (hlasování 7-1-0).  

  

Zapsala 
Eva Kurfürstová


