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V Liberci, 21.11.2019 

Určeno pro:  
Reprezentanty ČR a talentovanou mládež 

INFORMACE RR 

 

1. Organizace výjezdů pro reprezentanty s hrazenými náklady , nebo částečně hrazenými 
náklady ČSKe 

 Výjezdy organizuje CK Skitur 
 Všichni závodníci se musí registrovat, případně zrušit registraci na akci 

nejpozději 95 dní před akcí  
(Po této lhůtě se uzavře databáze. Všechny akce jsou již zadané v databázi nyní)  
V případě prodlení nebude již možné za ČSKe startovat v kategorii draft A, ani 
nebude možné start za ČSKe zrušit 
Po daném termínu bude předána objednávka na sekretariát ČSKe, který bude 
výjezd spolu s CK zajišťovat 

 Nejbližší akce budou zajišťovány již v těchto dnech 
- Premier league Paříž – obratem zadejte start do databáze 
-  ihned po vydání nominace na ME mládeže reagujte obratem na potvrzení 
nominací 

 Ostatní akce budou již v termínu daném ČSKe  
 

2. Organizace výjezdů pro samoplátce 
 V současné době již nebudou výjezdy této skupiny zařizovány přes CK  Skitur, ale 

budou se zajišťovat přes jinou CK nebo jiným způsobem (přímé objednání)  
O způsobu organizace budou vždy závodníci informováni ve stejné době jako 
draft A 

 

 

Rada reprezentace ČSKe 
 



 

 

 
3. Informace pro talentovanou mládež    akce pro kategorie žáků organizovány RR 

 Pro věkové kategorie žáků max. narozeni do 6.2. 2008 a r. 2007-2006 se na 
těchto akcí koná v současné době  výběr týmu žáků pro ME 2020 (žáci splňující 
věkovou hranici pro účast na ME 2022) 

 Pro věkové kategorie 2008 (s datem narození únor po konání ME 2022) a mladší 
se jedná o výběr budoucího reprezentačního týmu mimo ME 2022 

 Závodníci budou nominováni buď přímo z talentované mládeže krajských SCM 
(na pokyn státní reprezentace), a nebo přímo reprezentací dle momentální 
výkonnosti. V případě, že se akcí reprezentace nebudou žáci účastnit, nebudou 
do výběru reprezentace zařazeni  

 Předběžný plán akcí bude vydán RR během prosince včetně pokynů pro 
registrace atd. 
 

 

 

 

 

Za RR   Ing Ondřej Musil (člen VV) 
  Petra Piskačová (úsek seniorů a U21) 

PhDr. Petr Beníšek (úsek mládeže) 
Ing. Richard Růžička (úsek kata) 


