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Zápis Komise mládeže OU AD SLČR 

Nymburk 28.8.2019    13:00 hod 

 

Přítomní:  Dle prezenční listiny 

 

1.  Změny v žákovských závodech  RKZ,ÚKZ 

Vyřazovací závod -  Závodí 50 nominovaných závodníků, jedou se dvě kola, do 3.kola postupuje 15 

nejlepších závodníků dle součtu časů ze dvou kol. 

Startovní pořadí v prvním kole opačně podle dosažených bodů v ČP, ve druhém kole podle 

startovních čísel obráceně. Ve třetím kole opačně podle dosažených časů. 

Do ČP se boduje umístění na 1. - 30. místě 

 

V závodech SL a GS je umožněno startovat ve druhém kole závodníkům, kteří nebyli klasifikování v 

kole prvním, vždy na konci svých kategorií dle startovních čísel, bez nároku na zařazení do výsledkové 

listiny. 

Schváleno  

 

2. Kritéria výběru RVž  2020 

První dva závodníci z každého ročníku dle pořadí v ČP, třetí s nejlepšími body ze závodů RKZ, pokud 

tento závodník postupuje přes umístění v ČP je nominován 3. v pořadí ČP. 

O případném doplnění do počtu 24 rozhodne TRŽ na základě dalšího pořadí v ČP a výkonnosti 

závodníka. Nominace podle tohoto bodu nemusí zahrnovat všechny ročníky a pohlaví. 

Odcházející ročník 2004 do SCM + RDJ - C   v počtu 2 - 4 chlapci, dívky dle stejných kritérií dle návrhu 

TRŽ 

 

Nominace na závody FIS CHI 

Vrátná - bez nominací na vlastní náklady, koliduje s ZODM 
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Říčky -  Závodníci Rvž, + nominace TRŽ na základě mimořádných výsledků z RKZ Klínovec, nebo ÚKZ 

Folgaria - nejlepší z českých závodníků v každém závodě ve své kategorii, dále nejlepší součet 

umístění SL + GS ze závodů RKZ Klínovec a FIS Říčky 

Stari Vrh, OPA cup Španělsko – jako Folgaria 

Abetone, Val d Isere  podle bodů ze závodů RKZ 

Kitzbuhel - v kompetenci TRŽ 

 

3. Kalendář závodů 

  viz přiložená tabulka 

4. Hodnocení soustředění Stubai + Nymburk  přednesl předseda TRŽ  P.Záhrobský 

5. Plán soustředění a společných  

27.9.-2.10. kombinované společné soustředění - sraz 27.9. večer v Brně, 28.9.dopoledne motorický 

test (standardní baterie) a následně přesun na lyže - Pitztal (pokud by to podmínky neumožnili, 

budeme hledat náhradní variantu), 

20.-22.11. slalomové (SL+TSL) soustředění Monínec, 

5. (6.)-10.12. lyžařské soustředění umělý sníh - místo podle podmínek, datum odjezdu bude 

upřesněno (také podle rozpočtu). 

 

6. Složení TRŽ 

KM schválila složení TRŽ   P.Záhrobský, J.Bogdálek, T.Horáček, Z.Zemková, J.Rakušan, Jan Fiedler 

7. Informace o ZODM  přednesl K.Soukup 

8. Činnost Sps mládeže  informoval J.Bogdálek, požádal o zaslání pokynů a informací k systému 

tr.deníku Yarmill 

9. Návrhy na úpravu SŘ -  doplněny změny ve formátech závodů, doplněno povinné používání 

páteřáku U 14 - 16 v rychlostních disciplinách 

 

zapsal J.Bogdálek                                                                       Nymburk 28.8.2019 

 


