
TRENÉRSKÁ RADA 2/22  
Datum konání : 28.6. 2022 

Místo konání : on-line


Přítomni: Josef Petřek, Marian Danos, Martin Lomský, Tomáš Vrbický, Roman 
Krulich


Omluven :  Petr Správka


Program jednání:  

1. Doplnění SCM pro sezónu 2022/2023 

Původní nominaci závodníků SCM  (Z.Hnyková, I. Česáková, G. Hotový, J. Třešňák, 
T. Matoušek, M. Ruster, A. Koryntová, N. Apolínová, N. Trinerová) TR rozšířila o 
členy RDJ: D. Cholenská (2003), D. Harvey (2005), J. Lomský (2003) a J. Pivnička 
(2005)


2.   Nominační kritéria pro výběrová družstva SCM a VSCM pro sezónu 
2023/2024 

Na základě podnětu z komise SX se TR znovu zabývala nominačními kritérii pro 
výběrová družstva pro sezónu 2023/24.


TR se shodla, že je potřeba u každého výběrového družstva uvádět ročníky 
narození, kterých se konkrétní výběrové družstvo týká. 


Rozdělení výběrových družstev dle věku:


SpS       10 - 15 let


SCM     15 - 19 let


VSCM   19 - 23 let


Nominační kritéria pro zařazení do SCM pro sezónu 2023/24 ( ročníky 2004 - 
2008 )


• Ročníky 2007 - 2008 - dle návrhu TR


• Ročníky 2004 - 2006 - dle návrhu TR + min. počet 20/40 FIS bodů - chlapci/
děvčata v Base list FIS SX 2023 - květen 2023 

Nominační kritéria pro zařazení do VSCM pro sezónu 2023/2024 ( ročníky 2000 - 
2004 )


• Min. počet 35/60 FIS bodů - muži/ženy v Base list FIS SX 2023 - květen 2023
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• Minimum 20 FIS-bodů v Base list FIS SX 2023 muži i ženy a 60 bodů v listině 
bodů ze stejného období alpských disciplín v libovolné disciplíně.


Při naplnění vyšší kvóty nižší pozbývá platnosti. Pokud danou kvótu nemohl 
závodník splnit ze zdravotních důvodů, mohou být pro jeho splnění použity výsledky 
z předchozí sezóny. Případně toto doplnění může schválit komise SX dle návrhu 
trenérské rady.


V případě absence, korekce počtů závodů jak tuzemských tak i zahraničních (např. 
při zásahu vyšší moci jako je světová pandemie, počasí apod.), nebo ve 
výjimečných případech, kdy se jedná o talentovaného závodníka, kterému se v 
daném roce nepodaří splnit nominační kritérium, může TR doplnit závodníky do 
výběrových družstev i bez splnění požadovaných kritérií.


3.  Volba předsedy Trenérské rady 

Návrhy:


M. Lomský navrhl R. Krulicha na předsedu TR. 


J. Petřek ctí dohodu vzniklou 16.5. 2022 na společném jednání členů disciplíny SX a 
vedení ÚAL, kde se domluvilo, že předsedou TR SX bude J. Petřek. 


Hlasování:


Pro R. Krulicha :  M. Lomský, T. Vrbický, P. Správka ( svůj hlas zaslal písemně )


Proti: J. Petřek, M. Danos


R. Krulich se zdržel hlasování


TR zvolila předsedou TR R. Krulicha 


4.  Svolávání Trenérské rady 

TR bude svolávána předsedou každý poslední týden v měsíci.


5.   Úkoly vyplývající z TR 2/22 

R. Krulich prověří financování výběrových družstev v sezóně 2022/2023.


J. Petřek bude provádět kontrolu zápisu před odesláním zápisu komisi SX.


Dne 2.7. 2022 zapsal Roman Krulich 


Zkontroloval: Josef Petřek
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