
Zápis Zurich  SC ladies – 2.10.2015 

Karen Korfanga – přivítání , kontrola účasti, kontrola programu 

1. Zprávy z různých komisí 

Prezentace WC Jasná – speciální představení Beauty programu pro závodnice 

 

Elena Gaja - Tratě – více orientace na praktické ukázky a školení v terénu 

TD – speed clinic 4 místa – Altenmarkt – rychlostní školení 

Jména  TD pro WC a MS jsou již hotovy 

Klasifikation -  národy  dávají  jako neaktivní závodníky pokud nemají zaplaceno. Pozor, pak 
nemají  body např. na jižní hemisféře a do 1 . FIS listiny 
Potvrzení počtu závodníků  a  jména  na YOG do 5.10.2015 
Poplatky pro všechny země shodné! 
Požadavek na závody v halách – závody mimo sezónu IND jako 3. Sezónu 
 
Olga SC Rules -  statistiky závodů, barvy, paralel, equipments- úpravy terminologie pravidel 
 
Stefi – trénink DH pro mladé – momentálně málo možností,  požadavek nepřemísťovat 
závody speed EC na náhradní tratě.  
Požadavek dávat kvóty zemím z nejlepší disciplíny pro  ostatní  disciplíny 
Ceny ubytování – snížit na 80 EUR /90 CHF 
Program pro mladé závodníky na speed 
 
Ken Read – info  z dětské 
 
Atle Scaardal – 3 nové pořadatelské místa WC, organizátoři připravili nové doprovodné 
aktivity pro ženský sport 
Jeden závod city – Stockholm - Švédsko 
Dodatek pravidel – equipment  suits ( blomby a značky od výrobce) 
Změněna zodpovědnost  blombování a kontrolování jen na kontrolu značek  od výrobce. 
Doporučení Tyče 27mm na  WC a EC  ženy – změna tloušťky i váhy. Typ B poles 
Ale letos nebudou používány!!! 
WC  - taky 1 tyčový SL jako test v Levy. 
Bude vyhlášen vítěz AC ve WC. 
Zvýšené  price  money o 10% z 100 tisíc na 110 tisíc CHF 
Rozdělovány mezi všech 30 nebo ukončených závodníků. 
22 různých míst závodů. 
 
Andreas Kroner -  speciální program beauty tant – Val d´Isere, Curchevel a Garmisch.  Jasná 
speciální program. 
 

2. Příprava ženského semináře v Cancun 
Jesica Vikarby – zástupce komise závodníků 
Pro sportovce vyracovali basic guid line – co kdo ve FIS dělá 
Safety protokol 
Navrhli prodloužení času přednostní prohlídky pro 22 nejlepších na 10´ 
Úkol členů komise závodníků informovat o možných programech – např. IOC atlets carier 
ADECO ??? 
 
Informace z jednotlivých asociací o programech pro končící závodníky. Zda vůbec  existuje? 



 
Traudl Munch - Fun clubs  informace. 
 
Anja - Info  - Sochi – MSJ – přímý přenost v Rusku, zjednodušený systém víz 
 
Cancum. 
 
Zapsala Křížová O.  2.10.2015 
 
 

  

 


