
REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVA ČR VE SKIALPINISMU   

„A TÝM“ NA OBDOBÍ 1. 10. 2021 – 30. 6. 2022  

„B TÝM“ NA OBDOBÍ 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022  

Nominační kritéria pro zařazení do reprezentačních družstev, akce reprezentačních družstev a finanční 
podpora účasti na akcích 

 
I. Nominační kritéria a sestavení reprezentačních družstev 
Reprezentační družstvo je tvořeno ze závodníků všech věkových kategorií, kteří mají šanci uspět na 
vrcholových akcích. Reprezentační družstvo je rozděleno z hlediska výkonnosti závodníků na: 
 

1. Reprezentační družstvo „A“ 
2. Reprezentační družstvo „B“ 

 
O zařazení závodníků do reprezentačních družstev rozhoduje v souladu s nominačními kritérii Komise 
závodního skialpinismu Českého horolezeckého svazu.  
 
Cílem Komise závodního skialpinismu je podpora mladých závodníků, zejména v kat. U18, U20, U23. 

 
Reprezentační družstvo A  
Nominačním kritériem je, vzhledem k neuskutečnění závodů Českého poháru ve skialpinismu v roce 2021, 
členství v reprezentačním družstvu v předchozí závodní sezoně 2020/2021, přičemž nominace je potvrzena 
na základě výsledků zahraničních závodů v závodní sezoně 2020/2021. 
Na základě těchto nominačních kritérii jsou do reprezentačního družstva A k 1. 10. 2021 A zařazeni:  
Filip Matějovič U20, Michal Strejc U20, Jakub Švec U23. 

V případě, že nebude z finančních důvodů (viz níže) sestaveno reprezentační družstvo B, může Komise 
závodního skialpinismu dodatečně zařadit do reprezentačního družstva A dva závodníky, kteří v závodech ČP 
v měsíci lednu 2022 (ČP Ramzová 8. 1. 2022, ČP O dřevěného Krakonoše Rokytnice nad Jizerou 29. 1. 2022) 
předvedou výkony, se kterými by měli šanci uspět na závodech Světového poháru a na Mistrovství Evropy. 
 
Reprezentační družstvo B 

Reprezentační družstvo B vznikne za předpokladu, že Národní sportovní agentura poskytne dotaci na 

podporu skialpinismu, nebo za předpokladu, že Komise závodního skialpinismu bude mít k dispozici dostatek 

finančních prostředků na patřičný počet závodníků, kteří by tvořili družstvo B. Pokud tomu tak bude, bude 

reprezentační družstvo B ustaveno od 1. 2. 2022.  

Nominačním kritériem pro zařazení do reprezentačního družstva B budou výsledky v závodech Českého 

poháru ve skialpinismu. Do reprezentačního družstva B může být zařazen závodník, který na závodech ČP 

v měsíci lednu 2022 (ČP Ramzová 8. 1. 2022, ČP O dřevěného Krakonoše Rokytnice nad Jizerou 29. 1. 2022) 

předvede výkony, se kterými by měl šanci uspět na závodech Světového poháru a na Mistrovství Evropy.  

V případě podobných výkonů na uvedených závodech ČP dostane přednost závodník z mladších kategorií – 

U18, U20, případně U23.  

Podmínkou vzniku členství v obou reprezentačních družstvech je řádné členství v ČHS a lékařské potvrzení 

o zdravotní způsobilosti pro závodní sport na vrcholové úrovni.                                                                                                                                       

  



II. Plánované akce reprezentačních družstev 

• 27. 10.-31. 10. 2021 podzimní soustředění Špindlerův Mlýn, Moravské boudy 

• listopad 2021 ledovec Rakousko (pouze pro reprezentaci A) 

• 16. 12. 2021 SP Adamello ITA (pouze pro reprezentaci A) 

• 3. 2. 2022 SP Valtelina ITA 

• 9. 2. 2022 ME Vall de Boi ESP 

• 17. 3. 2022 SP Dolomiti di Brenta ITA 

• 6. 4. 2022 SP Flaine FRA 
Pozn.: Podzimního soustředění v Krkonoších se mohou zúčastnit i závodníci nezařazení do reprezentačního 
družstva A, a to na vlastní náklady.  
 

III. Finanční podpora reprezentantů a jejich účasti na akcích 

Členům reprezentačního družstva A ČHS uhradí:  

• Mezinárodní závodní licenci ISMF 

• Startovné na závodech, na které je reprezentant nominován 

• Lékařskou prohlídku 

• Cestovní pojištění 

• Účast na podzimním soustředění v Krkonoších (cesta, ubytování, strava) 

• Účast na podzimním soustředění v Rakousku (cesta, ubytování, bez stravy) 

Náklady na účast na závodech SP a ME (cesta, ubytování, startovné) budou reprezentantovi uhrazeny 

v případě, že se umístí v 2/3 startovního pole v dané kategorii alespoň v jedné z disciplín, ve kterých závodí. 

V opačném případě si reprezentant uhradí ubytování a stravu (cca 70 EUR/den). 

 

Členům reprezentačního družstva B ČHS uhradí:  

• Mezinárodní závodní licenci ISMF 

• Startovné na závodech, na které je reprezentant nominován 

• Cestovní pojištění 

Lékařskou prohlídku si reprezentant hradí sám.  

Náklady na účast na závodech SP a ME (cesta, ubytování, startovné) budou reprezentantovi uhrazeny 

v případě, že se umístí v 2/3 startovního pole v dané kategorii alespoň v jedné z disciplín, ve kterých závodí. 

V opačném případě si reprezentant uhradí ubytování a stravu (cca 70 EUR/den). 

 

Dokument schválila Komise závodního skialpinismu dne 1. září 2021. 

Pavel Jirsa, předseda Komise závodního skialpinismu 

 


