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Místo konání on-line 

Datum 10.6. 2022 

Účast P. Landa, T. Kraus,  L. Kučera, I. Doležal      

Zápis L. Kučera 

Ověření  

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

 

Téma status / opatření / rozhodnutí  Zajistí Termín 

1.jednání rozší-
řené komise SX 

 
Nový člen komise I. Doležal byl seznámen s aktuálními rozpracovanými úkoly:  

 Informace o pracovních smlouvách pro trenéry SX (Krulich, Zerebecki, 
Tatka) na sezonu 2022/23, předložených ke schválení VV SLČR. 

 Informace o koncepci týmu RD včetně jeho složení (společný tým RD + 
RDJ – trenéři Zerebecki, Tatka).  

 Představa o jednotné přípravě lyžařských kempů pro mladé závodníky 
(SCM) s možností využití spolupráce s RD. Sestavením plánu společ-
ných  kempů pro závodníky SCM je pověřen R. Krulich. 

 Informace o rozpočtu –  snížení finální verze UAL  
   

  

Trenérská rada 

3.6.2022 proběhlo „on-line „ jednání nově vznikající Trenérské rady. Písemný 
výstup z jednání zaslaný P. Landovi komise nepřijala jako standardní zápis. 
Prostřednictvím P. Landy byli ostatní členové komise seznámeni s obsahem 
jednání. 
Komise vyzývá nově ustanoveno trenérskou radu k následujícím krokům: 

 Jednoznačné určení předsedy trenérské rady provedené volbou všech 
členů tr. rady.  

 Pro jednotlivé členy tr. rady  vybrat témata (problematiku), na která se 
budou v rámci činnosti tr. rady zaměřovat (např. žákovské kategorie, 
příprava v oddílech apod.)  

 
 
 

Kritéria - zařa-
zení do RD/RDJ 
(v sez. 2023/24)   

 
Návrh kritérií pro zařazení do RD a RDJ v r. 2023-24  se stanovují před zaháje-
ním  závodní sezóny 2022-23 a ty budou předložena ke schválení radě UAL 
jako samostatný dokument. 
Kritéria odpovídají cílům, které jsou pro závodníky RD a RDJ stanoveny. 
Komise se shoduje, že cílem pro závodníky RD jsou starty v SP, MS, OH a  
pro RDJ starty v EP a MSJ.  
Většina návrhů změn od Trenérské rady (snížení minima dosažených FIS bodů) 
nekoresponduje s výše uvedenými cíli. Úprava v bodě 4) RD – snížení na  min. 
100 FIS bodů pro muže (umožňuje start v SP)  je akceptovatelná. 
 

  

SCM 
Ke každému navrhovanému závodníku uvést zdůvodnění pro zařazení do vý-
běru SCM 

  

VSCM  
Je určeno pro závodníky, kteří již nejsou junioři  (2001 -1999) a jejich výkonnost 
dává předpoklady pro budoucí zařazení do RD 

  

Yarmill 
Trenérská rada podá obratem informaci, kteří závodníci budou používat aplikaci 
yarmill. 

  

Oblečení 
Dielsport 

Aleš Cholenský byl pověřen zajištěním dodávky závodního oblečení Dielsport. 
Předloží přehled objednaného zboží (nad rámec kompletů pro závodníky 
zdarma). Toto zboží bude vyfakturováno na SLČR. Jednotliví zájemci obratem 
zaplatí odpovídající částku na účet SLČR. Předání oblečení si domluví s A. 
Cholenským. 

  

 


