
01 – Zápis komise SX -  4.5. 2021 
 

Místo konání Praha 

Datum 4. 5. 2021 

Účast P. Landa, L. Kučera, J. Malec (on-line) 

Zápis L. Kučera 

Ověření P. Landa, J. Malec 

Rozdělovník Landa, Kučera, Malec, + umístění web UAL-SX 

 

Téma status / opatření / rozhodnutí  Zajistí Termín 

Nominační kritéria 
RD/RDJ 2021/22 

Dílčí úprava nominačních kritérií pro sezónu 2020-2021: 

 RD – nominační kritéria:  
1),2),3) beze změny,  
4)   Minimum 140 FIS-bodů v Base list FIS SX muži i ženy nebo 40  

                   FIS- bodů v listině ze stejného období alpských disciplín     

 RDJ – nominační kritéria:  
1) beze změny 
2) Minimum 40/60  FIS-bodů (muži/ženy) v Base list FIS SX 2022 - 

květen 2021 
3) Minimum 30 FIS-bodů v Base list FIS SX 2022 muži i ženy  nebo 

60 FIS bodů v listině ze stejného období alpských disciplín 
 

Pozn:  Detailní popis kritérií pro zařazení do RD, RDJ a výběrových družstev 
(mládež) – samostatný dokument viz. příloha 
 

  

Reprezentační 
smlouvy (RD, 
RDJ) 

Reprezentační smlouvy:   - princip podpory stejný pro všechny reprezentanty 
(RD, RDJ) – hrazení nákladů pouze v rámci týmu do výše rozpočtu pro 
RD/RDJ (využití “doporučeného rozpisu pro vyúčtování Repre I “) 

Landa, 
Kučera 

14.5.2021 

Podpora mlá-
deže v regio-
nech 

Schválená podpora pro trenéra Tomáše Vrbického zajišťujícího koordinova-
nou přípravu mladých závodníků z různých oddílů (spolupráce i s odd. AD)  v 
regionu Karlovarský kraj + Krušné hory.                             
Výše podpory bude odpovídat cca 0,2 úvazku za trenérskou práci – 7.tis./měs 

Landa, 
Malec 

1.6.2021 

Trenér / servis 
RD 

 Vzhledem k rozšíření RD (předpoklad 4 – 5 závodníků) bude s Matheuszem 
Tatkou uzavřena od 1. 6. 2021 “Smlouva o poskytování služeb” za výkon 
práce 2. trenéra a servis, ve stejném znění i výši jako v případě T. Zerebec-
kého (zákl. odměna 10 tis/měs.) 
S Tomaszem  Zerebeckým bude prodloužena o další rok stávající smlouva. 

Landa,        
Kučera 

1.6.2021 

Vyúčtování za 
sezónu 2020-21 

Provedení kontroly a uzavření vyúčtování za sezónu 2020-21 
Landa, Malec, 

Kučera 
1.6.2021 

Materiál – lyže 
pro oddíly 

Zjistit možné nákupní podmínky pro oddíly SX – od ofic. zastoupení v ČR 
(Atomic, Salomon) 

Kučera 15.5.2021 

Rozpočet - roz-
dělení 

Pro nastavení a zajištění fungování celého úseku SX pro sezónu 2021-22 (po 
schválení rozpočtu na VH UAL) neprodleně vypracovat rozdělení rozpočtu SX  
(stanovení % podílu pro všechny oblasti činnosti SX) v souladu s pravidly 
SLČR.  

Landa, Malec, 
Kučera 

1.6.2021 



 


