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REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO ČR VE SKIALPINISMU NA OBDOBÍ 14. 10. 2022– 30. 6. 2023 
Nominační kritéria pro zařazení do reprezentačního družstva, akce reprezentačního družstva 
a finanční podpora účasti na akcích 
 
I. Nominační kritéria a sestavení reprezentačního družstva  
Reprezentační družstvo je tvořeno ze závodníků všech věkových kategorií, kteří mají šanci uspět na 
vrcholových akcích. Reprezentační družstvo je maximálně pětičlenné.  
 
O zařazení závodníků do reprezentačních družstev rozhoduje v souladu s nominačními kritérii Komise 
závodního skialpinismu Českého horolezeckého svazu na doporučení reprezentačního trenéra.  
Cílem Komise závodního skialpinismu je podpora mladých závodníků, zejména v kat. U18, U20, U23.  
 
Reprezentační družstvo  
Nominačním kritériem pro zařazení do reprezentačního družstva jsou výsledky z domácích a 
zahraničních soutěží v závodní sezoně 2021/2022. 
Na základě těchto nominačních kritérii jsou do reprezentačního družstva ke 14. 10. 2022 zařazeni:  
Filip Matějovič - muži, Michal Strejc - muži, Marcela Vašinová - ženy.  
 
Komise závodního skialpinismu má právo dodatečně zařadit do reprezentačního družstva dva 
závodníky, kteří v závodech ČP v měsíci lednu 2023(ČP Hynčice pod Sušinou 14.1.2023, ČP O 
dřevěného Krakonoše Rokytnice nad Jizerou 28.1.2023) předvedou výkony, se kterými by měli šanci 
uspět na závodech Světového poháru a na Mistrovství Evropy.  
Do reprezentačního družstva mohou být nominováni i závodníci na základě kvalitních výsledků 
dosažených na závodech EYOF v Itálii. Případná nominace v této kategorii se vztahuje na MS ve 
Španělském Boi Taull. 
Podmínkou vzniku členství v reprezentačním družstvu je řádné členství v ČHS a lékařské potvrzení o 
zdravotní způsobilosti pro závodní sport na vrcholové úrovni a podpis reprezentační smlouvy. 
 
Plánované akce reprezentačního družstva 
14.-16.10. 2022  Podzimní soustředění Moravská bouda Krkonoše 
12.-20.11. 2022  Soustředění na ledovci Stubai 
26.11.-4.12. 2022 Soustředění na ledovci Stubai 
14.-18.12. 2022  SP Ponte di Legno Adamello ITA  
16.-19.2. 2023  SP Val Martello ITA 
26.2.-4.3. 2023  MS Boí Taull ŠPA 
17.-19.3. 2023  SP Schladming RAK 
V případě kvalitní závodní formy bude podpořena Marcela Vašinová na dalších závodech SP: 
11.-14.1. 2023  SP Morgins ŠVÝ 
21.-22.1. 2023  SP Arinsal – La Massana AND 
12.-16.4. 2023  SP Tromso NOR 
 
Pozn.: Podzimního soustředění v Krkonoších se mohou zúčastnit i závodníci nezařazeni do 
reprezentačního družstva, a to na vlastní náklady. 
 
Finanční podpora reprezentantů a jejich účast na akcích  
Členům reprezentačního družstva ČHS uhradí: 

- Mezinárodní závodní licenci ISMF 
- Startovné, ubytování a cestovné na závodech, na které je nominován 
- Lékařskou prohlídku 
- Cestovní pojištění 
- Účast na podzimním soustředění v Krkonoších (cesta, ubytování, strava) 
- Soustředění na ledovci Stubai v Rakousku (cesta, ubytování, bez stravy) 
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II. Nominační kritéria pro účast na EYOF 2023  
Týká se pouze ročníků narození 2005–2006. 
Komise závodního skialpinismu podpoří účast vybraných mladých závodníků na zimní EYOF 2023 
Friuli Venezia GiuLIA v Itálii ve dnech 24.-28.1.2023. 
V kategorii dívek byla na základě výsledků v domácích závodech v zimní sezoně 2021/2022 komisí 
závodního skialpinismu nominována Eva Matějovičová.  
V kategorii chlapců budou na závody EYOF nominováni dva závodníci, kteří uspějí při kontrolním 
závodě ve Špindlerově Mlýně dne 29.12.2022. 
 
III. Nominační kritéria pro účast na ISMF MASTERS WC  
Komise závodního skialpinismu podpoří účast 3 závodníků v kategorii Masters na závodech 
ISMF na Chopku v termínu 31.3. – 2.4.2023. Nominováni budou první 3 závodníci, dle 
umístění v Českém poháru 2023 (finále ČP 11.3.2023 Špindlerův Mlýn). Komise uhradí 
nominovaným startovné, cestovné a ubytování. 
 
 
 
Dokument schválila komise závodního skialpinismu dne 10. října 2022. 
Aktualizace: 12.1. 2023 
 
Pavel Jirsa, předseda Komise závodního skialpinismu při ČHS 


