
  

 
 

    

         V Praze dne 2.9. 2015 

 

Jednání Komise mládeže OSÚ AD SLČR Nymburk  

 

1. Zahájení 

2. Plán akcí RD žactva 2015/2016 - J. Bogdálek, P. Záhrobský 

3. Návrh na nominační kritéria na mezinárodní závody 2015/2016 a do RD žactva 

4. Kalendář RKZ žactva 2015/2016 včetně vyřazovacích slalomů 

5. Pravidla vyř.slalomu 

6. Změny bodování a přirážek  

7. Návrh složení trenérské rady žactva 2015/2016 

8. Návrhy na předsedu komise mládeže 2015/2016 

 

1. 

Zahájení 

Jaroslav Bogdálek zahájil schůzi a pozdravil členy KM. 

Přítomno 12 členů KM. 

PZ uvedl, že kondici na soustředění vede J.Andrle a fyzio Marta Fiedlerová každého diagnostikuje. 

JB mile překvapila výkonnost a vyspělost žákovské reprezentace. 

2. 

Plán dalšího soustředění Pitztal Od 30.9.2015, při nepříznivých podmínkách Stelvio nebo hala 

Landgraaf. 

Poslední reprezentační akce – v půlce prosince – SG+SL (společně se 4 –denním soustředěním SG). 

P.Čech dotaz – soustředění nebylo  možné uskutečnit dříve (na základě kapacity Sport.centrum 

Nymburk); příští rok bude snaha uspořádat na koni prázdnin. 

Dále pokračuje závodní sezóna, která navazuje plným kalendářem.  



  

 
 

Účast osobních/klubových trenérů na reprezentačních soustředěních je vítaná, nicméně na vlastní 

náklady. 

 

3. 

Návrh na nominační kritéria 

Nominace na Mezinárodní závody – neprodělaly velkou změnu. Změna nominace jen na začátku 

sezóny – nominace na Říčky. 

Nominace Říčky a Vrátná 2016 

Družstvo A+B podle uvedeného návrhu 

C v kompetenci TRž (podle aktuální výkonnosti) 

Doplnit: V případě, že neproběhne žádný závod kat. A, nominace dle bodů v LB. 

TRž může v odůvodněných případech nominaci upravit. 

Hlasování: 

8 pro – 4 proti 

Družstvo A podle výkonnosti 

B+C podle uvedeného návrhu 

Hlasování: nehlasuje se již 

Nominace na další mezinárodní závody dle kritérií. 

 

4. 

Nominace do RD žactva 

Návrh na nominaci do RDž provádí TRž na základě navrhnutých kritérií. 

Návrh předložený TRž.  

- ze stejných kritérií vychází i nominace do SCM (odcházející ročník) 

Doplnit do SŘ: do bodování ČP se počítají 3xSL; 4xOS; 4xSG, 2xVZ, při odjetí menšího než uvedeného 

počtu závodů v disciplíně, pak všechny výsledky. 

Hlasování: 

9 pro – 3 proti – zdržel se 



  

 
 

Protinávrh – Nominaci od bodu 5 použít součet  OS a lepší disciplínu. 

Hlasování již neproběhlo. 

 

 

5. 

Kalendář závodů 2015/16 

Připomínky ke kalendáři – R.Souček upozorňuje na „šnůru“ závodů, která vznikla v lednu 

Hlasování o návrhu kalendáře RKZ/ČP 2015/16 

9 pro – 3 proti 

2. návrh zrušit vyřazovací závod 

3.návrh zrušit SG 

 

6. 

Pravidla vyřazovacího slalomu 

JB představil systém vyřazovacího slalomu. Zajímavý závod, který graduje. 

Doplnit upřesnění startu v případě menšího počtu než 30 závodníků. (méně než 30 přihlášených – 

jedou se jen dvě kola) 

 

7. 

Návrh na složení trenérské rady žactva 2015/2016 

Složení trenérské rady v současném složení  

Hlasování o  tom , že TRž má být tříčlenná ve složení JB,PZ a TŤ. 

9 pro - 2 zdržel se 

 

8. 

Návrh na předsedu komise mládeže na sezónu 2015/16 

Předsedu KM jmenuje Rada. 



  

 
 

KM v současné době řídí J. Bogdálek. 

Další návrh je R. Jireš a V.Novák. 

KM doporučuje Radě  

Hlasování: 

J. Bogdálek 

6 pro 

Radim Jireš 

4 pro   

Vlasta Novák 

1 pro 

 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Petr Záhrobský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Různé 

a) Změny bodování a přirážek 



  

 
 

Závod ZODM v sezóně 2015/16 navrhuje KM nebodovat. 

Hlasování: 

12 pro 

 

TRž se shodla, že není třeba zavádět max. přirážku na RKZ a MČR. 

UKZ je znevýhodněn adder přirážkou. 

Hlasování o předloženém materiálu: 

11 pro – 1 proti 

Změny v sytému bodů v kategorii žáků 

Termíny uzávěrek pro LB žáků: 

LB2: 13.1.2016 

LB3: 2.2.2016 

LB4: 16.2.2016 

LB5: 24.2.2016 

LB6: 19.4.2016 – nominační LB 

LB7: 1.5.2016 – přepočtená na další sezónu 

Termíny jsou navázány na ukončení bloků závodů kat. A, v případě změny termínu závodu kat. A se 

může posunout i datum uzávěrky LB. 

 

Hlasování: 

12 pro 

 

 

b) Směrná čísla  

Maximální počet závodníků 200 s kvótou 20 pro Jury závodu s prioritním určením pro zahraniční 

závodníky. 

Hlasování: 



  

 
 

12 pro 

Směrná čísla jsou v rámci kraje přenosná mezi kategoriemi a pohlavími. 

Za nominaci na RKZ/MČR odpovídají kraje. Směrná čísla pro kraje dodá STK. 

 

c) prosím upřesnit JB 

Výjimka materiál 

Trenérská rada navrhuje ponechat pro sezónu 2015/16 výjimku pro lyže SG ve stejném znění 

jako v sezóně 2014/15. 

Pracovní skupiny 

TRž informovala KM o záměru vytvořit pracovní skupinu trenérů, která bude sbírat náměty a 

připomínky k fungování žákovského lyžování. 

Způsob placení trenérů při výjezdech – nebylo projednáváno na KM. 

Pravidla – nejsou povoleny štítky u vyřazovacího závodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

  

 


