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Přivítání 

Kontrola zápisu 

Odsouhlasení  agendy 

Velmi problematická sezóna v hlediska počasí- mnoho změn, děště, sněhu, velké výkyvy teplot 

Nové pravidla výzbroje – více pádů, ale méně vážných zranění 

Příprava nové sezóny – kontrola Beaver creek – nová trať, test závod  dopadl velmi dobře a velmi 

zajímavý pro WM 

-  statistika 38 závodů- zrušen 1 SG a nahrazen v Garmish , zrušeny jen DH a SG na finále Opět se 

ukázalo, jak důležité je mít jasné pravidlo a program pro finále SP. 

Nutnost porjednat , co by mělo být součástí finále SP, takto postavený program je velmi náročný a 

problematický. 

Všeobecná změna  ohledně pravidel .Skaardal necítí žádné zlepšení  vlivu nového materiálu na 

množství zranění. Určitě je více vlivů, které to ovlivňují a musí se  na nich pracovat. 

Finanční situace na ženské straně SP. Je méně peněz, ale náklady jsou stejné na organizaci. Pokud 

chceme zvýšit zájem na investice a podporu , musíme zlepšit úroveň SP, nabídnout pro diváky zábavu 

během závodů, aby to pro diváky bylo zajímavější navštívit závod než se dívat na televizi. Je to velký 

úkol, který bez peněz je těžké realizovat, ale jezde velké  přání a snaha všech. 

Tato snaha je ve spojení s dlouhodobým kalendářem.  

Velký úspěch WM ve Schladmingu- nejlepší v historii. Organizátoři uměli výborně zaplnit  tisk se 

zprávami  o závodech a prodat celou soutěž . 

Výborná atmosféra diváků 

Ohledně programu pro WM – návrh  prodloužit soutěž o jeden den, aby byl volný náhradní pro 

termín pro případ potřeby 

Mnoho problémůa kritika spoluprác s antidopingovými agenturami, nutnost jednání s nimi ohledně 

lepší spolupráce s celou organizací závodů. 

Poznámka ke sportovní stránce  - Tina  Maze udělala mnoho pozitivního pro reklamu- rekord ve 

vítězstvích na množství získaných bodech.  

Negativní bod bylo zranění Lindsy během WM 

Bude předložen  návrh, aby bylo možné uznat závod SP za platný po 1. Kole. 



Diskuze ohledně množství startujících na WM – návrh 100 – 110. Letos bylo 141. Kvalifikace i u žen? 

Možnost kvalifikace do 2. Kola? Krácení startovního pole? 

Diskuze ke zprávám: 

Připomínka ke špatnému kalendáři GS závodů veSP.  

Požadavek na zajištění  občerstvení a místností na startech pro případ posouvání termínu startu 

Souběžné aktivity při závodech SP zaměřené na prezentaci závodnic „jinak“ – módní přehlídka, atd…  

-  Pracovní skupina připraví do Zurichu konkrétní body 

City events – tendence zachovat a zařadit  2 – 3  za sezónu 

Zprávy ze subkomisí nebyly, protože ještě žádné neproběhly 

Úkol - připravit témata na ženský seminář  do Zurichu 

 

Zapsala  Křížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


