
Návrh usnesení žákovské lyžování 

Rada OSÚ AD schvaluje usnesení o základních parametrech organizace žákovského lyžování 
od zimní sezony 2018/2019. 

1, Rada schvaluje zrušení žákovské reprezentace s okamžitou platností. Od zimní sezonu 
2018/2019 rada schvaluje vytvoření žákovského republikového výběru v počtu 24-26  
závodníků. Program pro následující sezonu 1x letní soustředění 3x zimní soustředění. 
Nominaci navrhne TRž. 
2, Rada schvaluje rozdělení žákovských kategorii dle pravidel FIS na U14 a U16. Na 
závodech  RKZ a MČR musí mít obě kategorie vždy své vlastní tratě v disciplíně SL a GS, u 
SG a vyřazovacího závodu to bude na rozhodnutí pořadatele a TD. U UKZ to bude na 
rozhodnutí pořadatele a TD, podle počtu přihlášených závodníků. 
Závod RKZ v SG by měl být uspořádán včetně tréninku, za který by se mělo platit snížené 
startovné. 
3, Rada schvaluje maximální počet RKZ na 4 v roce plus MČR. Mladší žactvo může 
mít ,pouze v odůvodněných případech, závod v OSL jako jednokolový. V rámci RKZ musí 
být v průběhu sezony 2 závody v SL uspořádány jako terčové. 
4, Bodování. Rada doporučuje minimální přirážky MČR 0b, RKZ 1b, UKZ 10b. Adder 10b. 
Nulování až po ukončení sezony. Listiny bodů pravidelně každých 14 dnů, vždy k pondělní 
půlnoci.  
5, Rada schvaluje nominování na mezinárodní závody z výsledků aktuální sezony z RKZ, 
MČR i UKZ a ukládá TRž připravit návrh nominačních kritérií. 

6, Rada OSÚ navrhuje upravit pravidla ČP dle přílohy tohoto usnesení. 

Rada ukládá TRž ve spolupráci s Janem Čermákem připravit potřebné návrhy na úpravu 
soutěžního řádu. 

Rada ukládá TRž připravit plán akcí republikového výběru žáků včetně trenérského 
zabezpečení. 

Rada ukládá komisi STK dát do souladu naše pravidla s pravidly FIS pro kategorii CHI. 
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