
06 – Zápis komise SX -  3.11. 2021 
 

Místo konání on-line 

Datum 3.11. 2021 

Účast P. Landa, L. Kučera, T. Kraus,  A. Cholenský (host) 

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.  
 
Ve spolupráci s SBX probíhá jednání o uskutečnění závodu  FIS SX 
15. -16.12. 2021 Monínec  (2x FIS SX – sprint) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landa 
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Podpora pro zá-
vody: FIS/EP/SP 

Podpora zahraniční závody SX na které budou nominováni závodníci dle ná-
vrhu trenérské rady : 

- kategorie FIS – náklady trenér + PHM (vytížené auto min. 3 závod-
níci) 

- EP   - náklady trenér + PHM + startovné 
- SP  - náklady trenér + PHM + „Fis rate“ 
 

Výšeuvedená podpora platí pro závody do konce roku. Podpora od 1.1.2022 
bude upřesněna až bude znám rámcový předpoklad výše rozpočtu na r. 2022. 
 

  

závodní oble-
čení, sponzoři 

 
Aleš Cholenský seznámil s aktuálním stavem výroby závodních kombinéz. 
Schváleny návrhy (včetně příspěvků pro jednotl. kategorie) kategorie: 
 RD (100%)/( výběr družstva (50%) / mládež (výrob.cena) 
Reklamní plochy : 
RD: oficiální partneři SLČR; partneři úseku SX(Dekstone, Motorola, Skitech-
nology); osobní partneři závodníků (DUKLA –závodníci s podporou ASO,……) 
Výběr družstva: oficiální partneři SLČR;  partneři úseku SX (Dekstone, Moto-
rola);  osobní partneři závodníků 
 
Umístění a velikost reklam musí odpovídat podmínkám SLČR, (osobní spon-
zory nutno předem konzultovat s SLČR kvůli případnému „konfliktu“ se  spon-
zory SLČR) 
 
Sponzoři úseku SX (plnění): 
Dekstone – mater. podpora ( tankovací karta PHM, příspěvek na výrobu kom-
binéz) 
Motorola – poskytnutí vysílaček, servis, jednorázová výpomoc při závodech 
 
Skitechnologi – servis lyží pro RD   
  

 
 
 

Cholenský 
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Materiál Leki, 
Poc 

Trenéři zjistí u svých závodníků požadavky na vybavení sportovním materiá-
lem (přilba, brýle, hole, rukavice, páteřový chránič) Předjednán výhodný ná-
kup Leki, Poc. 

Kučera 11/2021 

 


