
Zápis Zurich SC Children and Youth 1.10.2014 

 

1. Ken  Read uvedl, pozdravil, potvrdil  zápis z Varny a požádal o  doplnění a schválení 

programu. 

2. Slovo speciálních skupin 

- Organizátoři FIS U16  závodů:  připravovali kalendáře pro dalších roky 

- Mauro Detassis – bylo těžké připravit tyto, přibyli zájemci o pořádání závodů 

- Statistiky závodníků letos o 100+ více na FIS 

- Návrh nezavádět účastnické poplatky  pro 10 +4. Pozor, netýká se ubytování.  Na 

Topolinu se platí 

- Ubytování jinde platí 6+2- Poka Loka, Val d´Isere, Zagreb, Pinocio – Abetone, Ricky 

- Skupina vypracuje základní návod pro pořádání FIS závodů od ubytování, závody, trénink 

a další aktivity. 

FIS medical com. 

- Zavedení  omezení a návod pro voskování s flórovými vosky 

- Studie zranění dětí pokračuje pomalu. Málo informací z národních svazů. 

3. Alpská kombinace na MSJ 

- Startovní pořadí stejný formát jako Hafjel – podle  SG a SL podle SC bodů, v případě 

zrušeného  SG. Důvod je použití SC bodů při  MSJ, když se  rozdělují medaile. 

4. Topolino – návrh zařazení  SX do programu. Bude se konat v den  tréninku a nebude se 

započítávat do konečných výsledků. I závodník z jedné kategorie. Jedna jízda tréninková a pak 

jedou závodníci z jednoho týmu za sebou. Sčítá se.  Probíhá to v době tréninku  SL a GS. 

5. 608.4.4. 

Limity startů  na FIS U16 závodech. 

Úkol FIS -  zavedení kódu pro U14 a U16.  

Limity zůstávají a bude se řešit na jarním zasedání. 

6. V St. Moritz bude opět závod Longins stars pro vybrané žáky při WC. 

7. MSJ Sochi 2016 

Informace- přípravy dle plánu.  

24. 2. Příletový den 

37 charter letů z Zurichu -  1100 – 1500 CHF za letenku  s bagáží a parkováním v Zurichu a 

dopravou do resortu.  

Potřebují  vědět  datum a počty. Čím méně různých termínů, tím menší cena. 

Do 15. října je termín! 

www.rassfevents.ru  webové stránky organizátora 

zhuravleva@ngl.ru tel. +79252268050 

- pro car rent 

- visa – seznam účastníků, čísla pasů atd zaslat Lucy Zhuravleva a ona pošle pozvánky.  S tím 

na ambasádu. 

Ubytování všech na jednom místě   Rosa Ski Inn a Riders Loge. 

90 EUR  dbl a 80 EUR/ triple. Race office a TCM v Riders Loge 

8. Are  5. – 14.3.2017 Markus Witman 

http://www.rassfevents.ru/
mailto:zhuravleva@ngl.ru


Spokojení s kontrolní návštěvou. 

- Další kandidáti – Davos a   Val di Fassa 2018 – 2019 

9. 2016 YOG Lillerhammer 

       2017 EYOF – ERZURUM – TUR 

10. Andrew Cholinski 

FIS Snow Day – určitý jeden termín 17.1.2016 

 Snowkidz je celá zima 

- Jediný rozdíl je v časování.  

11. Další schůzka na MSJ Sochi  

Další meeting  5.6. kongres  

 

 

 

 

 


