
                                   Zápis z jednání Komise mládeže ÚAD SLČR v Praze  

                        1.6.21 ve 14.hod v zasedací místnosti SLČR, Cukrovarnická 42, Praha 

Účast:  dle prezenční listiny 

1. Hodnocení sezony 20 – 21 
 zástupci krajů referovali o aktuální situaci tréninkových možností a stavu členské 
základny v žákovské kategorii po letošní sezoně.  Vypadá to na úbytek zejména 
závodníků přecházejících do juniorských kategorií, neznámá je situace 
v předžákovských kategoriích. 

    

2. Příprava systému žákovských závodů do sezóny 21 – 22 
 
Před prvními RKZ se odjedou minimálně 2 závody UKZ ( 2x slalom + 2x GS) 
 
St.žáci a žákyně:  Základní listina bodů bude použita z konce sezóny 19 – 20 a LB1 pro 
příští sezonu bude vynulována.  Do odjetí 3 závodů v SG bude žebříček závodníků 
počítán z disciplin SL + GS, poté z disciplin GS + lepší.   
Pro výpočet bodů do LB v sezoně bude platit pravidlo ve všech disciplinách 
výhodnější pro závodníka z těchto variant: 
- Průměr bodů ze dvou nejlepších výsledků sezóny 
- Nejlepší výsledek ze sezony 21 - 22 + jednoduchá přirážka 
- Body ze sezony 19 – 20 + dvojitá přirážka 
-  

              Ml.žáci a žákyně: Vstupují do sezony jako bezbodoví. Musí odjet minimálně   dva 
 Vstupní klasifikační závody (VKZ, 2x SL + 2x GS + 2x SG) aby bylo možno  vytvořit 
 žebříček závodníků. Tyto závody  budou losovány náhodným výběrem (počítač)  ze 
 všech přihlášených a jejich časové hodnoty budou zatíženy určitou přirážkou. 

             10.1.2022 bude zveřejněna LB2 a žebříček závodníků obou kategorií  z disciplín GS + 
 lepší, pokud budou v disciplíně odjety aspoň dva VKZ závody. 

             V případě neodjetí těchto závodů aspoň ve dvou disciplinách SL + GS se tvorba LB 2   
 bude posouvat. 

             Následný UKZ již bude losován podle bodů z LB2 a jeho přirážka bude 10 + Adder. 

             60 nejlepších, dle žebříčku závodníků v každé kategorii bude startovat v RKZ 1, 
 po  kterém bude v jeho výsledkové listině proveden určitý konstantní odpočet u 
 každého závodníka. Tímto bodovým odečtem se dostaneme do reálných bodových 



 hodnot v tomto RKZ.  Další RKZ se pojedou již dle standardních   pravidel 
 AD SLČR v počtu  50 startujících v kategorii.  

            Pro výpočet bodů do LB v sezoně bude platit pravidlo ve všech disciplínách 
 výhodnější pro závodníka z těchto variant: 

- Průměr bodů ze dvou nejlepších výsledků v sezoně 
- Nejlepší výsledek ze sezony 21 - 22 + jednoduchá přirážka 

Je možné, že budou ještě dělány drobné změny v rámci SŘ tak, aby byl systém co 
nejobjektivnější.  

3. Zpráva o činnosti Rvž 
Závodníci Rvž absolvovali 4 denní soustředění v září na Passo Stelvio, v prosinci 4 
denní soustředění v St. Michael, závody ve Folgarii, Zagrebu a Abetone a v květnu 4 
denní soustředění na Pitztale. Viz zprávy ze soustředění a závodů 
 
Po rozhodnutí TRŽ 16.4. a schválení Radou úseku byli do SCM nominování 
přecházející starší žáci a žákyně: 
Forejtek, Hanzal, Svatoš, Perissinotto 
Stračárová, Kabátníková,Kovářová, Zemanová. 
 
Závodníci roč. 2006 a 2007 pokračují v Rvž i v příští sezoně ve složení: 
Kovář,Halakuc,Fíla,Knobloch 
Kondělková,Kudělásková,Křížová,Drápalová, Vomáčková 
Fuchs, Nakládal,Janda 
Dupalová, Tomšíková,Žišková 
 

4. Nominační kritéria do Rvž a na účast v mezinárodních závodech 21 – 22 
Návrh: viz příloha Nominační kriteria 21 – 22, bude schválen  na zářijové KM 
 

5. Návrh termínové listiny RKZ 
RKZ 1  Karolinka      SL + GS                          22.-23.1.22 
            Bílá                 SG                                  24.1.  pouze pokud bude odjet UKZ v SG 
RKZ 2  Říčky              SL + GS                          30.-31.1. 
RKZ 3  Pec p.S           SL + GS + VZ                 18.-20.2. 
MČR Bílá                    SL + GS + VZ +SG         26.2.-1.3. 
RKZ 5  Albrechtice   SL + GS + VZ                 4.-6.3. 
RKZ 6 Šp.Mlýn          2 x SG Paralel, Dovednosti   ?  Březen 
 
 

              V Brně 2.6.21                                           zapsal:  J.Bogdálek              



 


