
05 – Zápis komise SX -  5. 10. a 21.10. 2021 
 

Místo konání on-line 

Datum 21.10. 2021 

Účast P. Landa, L. Kučera, T. Kraus 

Zápis L. Kučera 

Ověření P. Landa, T. Kraus 

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

 

Téma status / opatření / rozhodnutí  Zajistí Termín 

komise SX Jednání komise 21.10. navazuje na schůzku 5.10.       

Závody SX v ČR 

 
Na základě strategie zvýšení zájmu o SX panuje shoda, že je třeba se zaměřit 
na dětské závody na více místech v ČR a umožnit start mladým závodníkům i 
z jiných disciplín (AD..) 
Dohodnuté místa a termíny pro seriál dětských závodů SX: 
16. – 17.1. 2022  Šumava – Železná Ruda (ČSK z.s.) 
21. -  23.1. 2022  Beskydy – Jezerné (Tabačka racing.team) 
12. – 13.2. 2022  Lužické hory – Polevsko (Ski Polevsko) 
19. – 21.3. 2022  Jizerské hory – Tanvaldský Špičák (TJ Bižu. Jablonec) 
 
Pořádání závodu FIS včetně MČR jsou plánovány na Tanvaldském Špičáku 
společně s  dětskými závody.  
 
 
 

  

materiál pro zá-
vody SX 

pro pořadatele závodů nutné zajistit zapůjčení potřebného materiálu (start. 
brána, tyče, sítě, časomíra apod.) – nutné zajistit odpovědnou osobu pro pře-
dávání mat. 
 
Část materiálu zůstává u Vladimíra Augusty – nutné předání 
 

 
 
 
 

Landa 

10-
11/2021 

závodní oblečení 

Proběhlo jednání s vedením spol. Sprint (Landa, Kraus). Výrobce oblečení 
DIEL již nepůsobí na trhu v ČR. Spol. Sprint zprostředkovala přímý kontakt 
s DIEL , probíhá jednání o podmínkách možné spolupráce s úsekem SX 
 
závodní kombinézy  - finální provedení včetně zadání výroby řeší Aleš Cho-
lenský. Na příštím jednání komise bude společně s ním dořešeno využití re-
klamních ploch pro sponzory a podmínky nákupu pro závodníky 
 
 

 
 
 

materiální pod-
pora závodníka 

rozhodnuto, poskytnout Daně Harvey  1 pár závodních lyží ELAN (včetně vá-
zání) zbývající ve skladě SLČR.  

Landa 11/2021 

Marketing. akti-
vity – jednání se 
sponzory  

Na příštím jednání komise Aleš Cholenský seznámí s aktuálním stavem. Do-
hoda o dalším postupu. 

Landa 11/2021 

Lyžařské kempy 
– mládež – pod-
pora úsekem SX      

Jak již bylo komunikováno se všemi trenéry, pro efektivní využití finančních 
prostředků je nutná spolupráce trenérů a maximální snaha organizovat spo-
lečné výjezdy. Tomu odpovídá i nastavení podmínek finanční podpory z roz-
počtu SX: 
28.000,- Kč na výjezd skupiny, z toho budou zaplaceny náklady za trenéra, 
PHM, případný příspěvek na skipas jednotlivým závodníkům (je v kompetenci 
trenéra dle výkonnosti určit komu a v jaké výši)   
Podmínkou poskytnutí podpory pro skupinu  je „vytížení auta“ = min. 5 osob 
(1 trenér +4 závodníci). Pro vytížení aut je možné nabídnout místo závodní-
kům z jiné skupiny. V případě účasti pouze 4 osob (1 + 3)  bude podpora sní-
žena o  6 tis. Kč. Výjezd na tréninkový kemp menšího počtu než: 3 závodníci 
+ 1 trenér bude bez podpory. 

  

 


