Hodnocení MČR v alpském lyžování pro rok 2014
Termín konání: 14. – 18. 3. 2014
Místo konání: Praděd – Figura a skiareál Kouty

Pořadatel: SK Skivelo neslyšících Olomouc
Praděd
Závodníci:
Doprovod:
Pořadatelé:
celkem:

31
12
6
49

Závodníci:
Doprovod:
Pořadatelé:
celkem:

23
8
5
36

Kouty

Počet závodníků: viz tabulka
Doprovod:
Pořadatelé: Zástupce SKIVELO oddíl lyžování (Panský O.) Panská S. (ředitel a tlumočník),
Menšová J. (hospodář + tlumočník)), Látalová L. (zdravotník + tlumočník), organizační a
doprovod: Mejstříková A. a Semerád Z.). Doprovod dětí je v prezenční listině.
Průběh MČR: závod probíhal ve 2 centrech, a to v pátek 14.3. příjezd na hotel Figura na
Pradědu, večer úvodní schůzka. Všichni byli informováni o připraveném programu a
případných časových změnách. Zaplatili rovněž startovné či členské příspěvky, obdrželi
startovní čísla. Další den v sobotu po slalomu (15. 3.) ve večerních hodinách se konalo
vyhlášení vítězů a následovala informační schůzka k následujícímu závodu. Podle
očekávaného zhoršení počasí byli účastníci informováni o eventuálním zkrácení závodů a
úpravě časů startu.V neděli 16.2. se realizoval obří slalom jen na 1 kolo, další kolo nebylo
možno uskutečnit. Po závodě byly rozdány diplomy a ceny. Poté se závodníci rozjeli do
Koutů. Někteří domů.
V pondělí 17.2. se uskutečnil obří slalom a poté odpoledne paralelní slalom s velkým zájmem
účastníků i veřejnosti. V úterý byl konán slalom na 2 kola. Vyhlašování se provádělo na pódiu
v náměstíčku Kouty. Po skončení závěrečného ceremoniálu se rozjeli účastníci domů.
Úroveň soutěže: také v tomto roce se zlepšila tzv.“špička“ a také závodníci a závodnice na
dalších místech. Byli přítomni také účastníci integrovaného soustředění (společně s FTK)
v Koutech nad Desnou, a to Chalupa, Skýpalová a Starý. Jiří Chalupa porazil lepším časem i
některé dospělé závodníky.
Podmínky, počasí: pátek slunečno, sobota velmi silný vítr a sněžení, v neděli husté sněžení,
vichřice.

V Koutech v neděli, v den příjezdu do noci hustý déšť, v pondělí dopoledne mrholení a poté
se počasí umoudřilo, zamračeno, polojasno, bezvětří, dokonce i slunko. V Koutech sjezdovky
kvalitně upravené.
Technické zabezpečení: FIGURA - mezinárodní úroveň, elektrická časomíra, bedliví a
vstřícní rozhodčí, Kouty - perfektní zabezpečení, výsledky dodány během 30 minut po
skončení závodu v písemné podobě včetně „jazyků“ a sjetiny.
Příprava lyží: závodníci měli možnost lyže upravit, přemazat, zažehlit a připravit na závod
v hotelu Figura i v lyžárně apartmánového hotelu Kouty.
Ubytování: hotel Figura a apartmán Kouty (špičková úroveň).
Strava: závodníci a doprovod obdrželi talony, které sloužily jako platidlo.
Permanentky: na své náklady, ale vyjednána sleva 20%, v Koutech vzhledem ke konci
sezony pro účastníky mimořádná cena.
Diplomy, medaile a ceny: první den večer bylo vyhodnocení slalomu, ceny předány vítězům,
stejně jako další den ihned po závodě v obřím slalomu – předávalo se v klubovně hotelu.
Ceny a medaile zajistila a přivezla paní Mejstříková, dále J. Menšová a S. Panská.
Sponzorovali nás a některé ceny dodali: Firma Cázer, AXA, E-PROXIMA.
Informace, losování startovních čísel vždy před závodem (večer) na pravidelné schůzce všech
účastníků. Současně se na schůzce připomenuly důležité informace.
Připomínky: na uvedený počet závodníků byl počet stálých organizátorů dostačující. I když u
startu svážení bund a přenesení do cíle závodníkům bylo náročné.
Celkový dojem z MČR: Snaha závodníků podat co nejlepší výkon. Zodpovědnost vedoucích,
doprovodu a organizátorů, týkající se především v pomoci tam, kde je potřeba a kterémukoliv
závodníkovi. Apelace na školy, aby poslaly své nejlepší lyžaře ze školních závodů na příští
MČR a současně připomínka, aby každé dítě i při školním lyžování mělo vlastní přilbu a
chránič páteře. Je nutné zaslat informace do klubů, aby hledaly mladé lyžaře.
Úrazy: vše je zapsané v zdravotní knize Lenky Látalové
z menších - pohmožděniny, drobné ranky atd.
z větších – 2 x do nemocnice Bruntál - naražení boku (PN 3 týdny) - Michaela Mejstříková,
vykloubení ramene (Jiří Langer) a 1 x do nemocnice Olomouc – 5 stehů horního rtu - Tomáš
Menša.
Hodnocení zpracovali:
Ota Panský, STK lyžování, Jana Menšová, vyúčtování a Svatava Panská, ředitelka MČR
2014, Olomouc

