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Vznik termínové listiny ÚBD 

hlavní zodpovědná osoba a koordinátor: Manažer sportovní přípravy 

spoluodpovědné osoby:   STK 

manažer, do jehož oblasti předpis spadá: Manažer sportovní přípravy 

 

 

1) Manažer sportovní přípravy rozešle do 15.4. dotazník trenérům SCM, SPS, členům 

TR a MK, předsedům klubů a členům STK k připomínkám ohledně termínové listiny 

uplynulé sezóny. Dotazník bude mimo jiné obsahovat: 

- připomínky k závodům v uplynulé sezóně 

- náměty na změny v příští sezóně 

- žádosti o pořadatelství závodů v příští sezóně 

- u předsedů klubů informace o případných plánovaných stavebních 

úpravách, které by znemožnily konání závodů 

Všichni oslovení jsou povinni dotazník vyplnit a zaslat zpět do 15.5. V opačném 

případě se má za to, že připomínky, žádost ani náměty nemají. 

zodpovědná osoba: manažer sportovní přípravy 

 

2) Manažer sportovní přípravy společně s STK zpracuje do 20.6. veškeré doručené 

podklady, k nimž pak STK přidá vlastní zprávu ze závodů za minulou sezónu na 

základě hodnocení členů STK a ze zpráv technických delegátů.  

zodpovědná osoba: předseda STK 

 

3) Manažer sportovní přípravy ve spolupráci se členy STK zpracují do 6.9.  interní návrh 

termínové listiny, který bude: 

- vycházet z předchozí sezóny 

- zohledňovat připomínky a nové náměty uvedené v dotaznících 

- obsahovat již jasné termíny konání mezinárodních závodů (MS, MSJ, 

EYOF, YOG), Univerziády a Akademické MČR 

- termíny kontinentálních pohárů dle FIS 

- plánované termíny závodů ČP, MČR a závodů Nové talenty 

- termíny dalších významných mezinárodních závodů (FIS Marathon Cup, 

Ski Classics) s důrazem na závody konané v ČR 

zodpovědná osoba: manažer sportovní přípravy 

 

4) Manažer sportovní přípravy odešle do 6.9 takto zpracovaný kompletní návrh 

termínové listiny na připomínkování trenérům SCM, SPS, členům TR, MK, STK a 

předsedům klubů s označením „NÁVRH“, neboť termínová listina je v této podobě 

stále ještě pouze návrhem a není proto možné ji nikde veřejně prezentovat.   

zodpovědná osoba: manažer sportovní přípravy 

 

5) Všichni oslovení (uvedení v bodu 4) se k návrhu termínové listiny vyjádří písemně 

(emailem) Manažerovi sportovní přípravy a předsedovi STK do 7 dnů od doručení 

návrhu. Kdo se nevyjádří, má se za to, že s návrhem vyjadřuje souhlas. 
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6) Finální schválení termínové listiny provede po podzimním kongresu FIS Rada ÚBD 

na základě doporučení (vyjádřeném schválením termínové listiny) trenérské rady a 

STK. Termínová listina bude poté zveřejněna na webu SLČR jako oficiální termínová 

listina ÚBD. 

zodpovědná osoba: manažer sportovní přípravy 

 

7) Termíny kontinentálních pohárů oznamuje na FIS koordinátor CoC. Stanovení 

termínů ve Slavic Cupu probíhá dohodou na schůzce sportovních úseků 

zúčastněných zemí, termíny pro následující sezónu mají být FIS oznámeny na jaře. 

zodpovědná osoba: koordinátor CoC 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Na připomínky předložené jednotlivými osobami PO stanovených termínech NEbude brán 

zřetel. Výjimkou jsou případy, kdy se jedná o nové a dříve neznámé skutečnosti, nebo o 

skutečnosti způsobené vyšší mocí.  

 

 

Předepsaná struktura závodů v termínové listině 

žáci starší: 

- počet individuálních závodů v celorepublikové termínové listině: 3  

- počet teamových závodů: 3 

- nejdelší délka tratě: 5 km (zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

- MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety běžné, 1x štafety mix 

 

žákyně starší: 

- počet individuálních závodů v celorepublikové termínové listině: 3 

- počet teamových závodů: 3 

- nejdelší délka tratě: 4 km (zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

- MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety běžné, 1x štafety mix 

 

dorci mladší: 

- počet individuálních závodů v celorepublikové termínové listině: 9  

- standardní délka tratě: 5-7,5 km 

- nejdelší délka tratě: 10 km  

(zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

- MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety, 1x sprint 

 

dorky mladší: 

- počet individuálních závodů v celorepublikové termínové listině: 9 

- standardní délka tratě: 3-5 km 

- nejdelší délka tratě: 7,5 km  

(zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

- MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety, 1x sprint 
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dorci starší: 

- počet individuálních závodů v celorepublikové termínové listině: 9  

- standardní délka tratě: 7,5-10 km 

- nejdelší délka tratě: 15 km  

(zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

- MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety, 1x sprint 

 

dorky starší: 

- počet individuálních závodů v celorepublikové termínové listině: 9 

- standardní délka tratě: 5-7,5 km 

- nejdelší délka tratě: 10 km  

(zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

- MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety, 1x sprint 

 

junioři: 

- standardní délka tratě: 10-15 km 

- nejdelší délka tratě: 30 km  

(zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

- MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety, 1x sprint + MČR 30 km (střídání stylu) 

 

junioky: 

- standardní délka tratě: 5-10 km 

- nejdelší délka tratě: 15 km  

(zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

- MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety, 1x sprint + MČR 15 km (střídání stylu) 

 

muži: 

- nejdelší délka tratě: 50 km  

(zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

- MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety, 1x sprint + MČR 50 km (střídání stylu) 

 

ženy: 

- nejdelší délka tratě: 30 km  

(zařazena pouze jednou v celé sezóně, a to na jejím konci) 

     -      MČR: 1x klasicky, 1x skate, 1x štafety, 1x sprint + MČR 30 km (střídání stylu) 

 

 

Tento postup vstupuje v platnost dnem 15. 7. 2015 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Benc      Ing. Aleš Máslo 

Předseda ÚBD SLČR      Sportovní ředitel ÚBD SLČR 

 

 


