
Testování lyžařských dovedností – RKZ STOH 

 

Testování je dvoudenní  

- ve středu 9. 3. 2022 proběhne test pro kategorii U14 

- ve čtvrtek 10. 3. 2022 proběhne test pro kategorii U16  

 

Předběžný program (bude upřesněn na 1. poradě vedoucích družstev): 

8,15   sraz závodníků u dolní stanice vleku Stoh 

8,20 – 9,20  rozježdění, 4 skupiny, zaměření na vylosované testovací 4 jízdy 

9,30   start kategorie dívky, chlapci 

Během dopoledního a odpoledního programu se vymění kategorie dívek a chlapců na jednotlivých 

cvičeních.  

Po odjetí cvičení 1 a 2 následuje cca 30 minut přestávka. Po přestávce start jízdy 3 a 4. 

Vyhlášení výsledků bude ve čtvrtek po skončení závodu (starší na Stohu, mladší ve Skiareálu po SG). 

 

Testů se zúčastní všichni přihlášení závodníci podle článku 5.2.10. (omezení účasti na závodech RKZ ) 

Při losování startovních čísel se nasazuje podle aktuálně platného celkového pořadí ČP  

- prvních 15 se losuje 

- dále dle pořadí v ČP 

- bezbodoví se losují   

Startovní čísla zůstávají stejná na všechny 4 disciplíny. 

 

Testy se jedou na lyžích pro obří slalom a platí pro ně stejné parametry jako pro GS. 

 

Testová baterie obsahuje celkem 12 testů a je rozdělena na 4 základní skupiny (oblasti lyžařských 

dovedností). Každá skupina pak obsahuje 3 testy.  

Z  každé skupiny se na schůzi vedoucích družstev vylosuje jeden test, vlastní test se tedy skládá ze 4 

vylosovaných testů.  

Dva testy se jedou dopoledne a dva testy odpoledne. Během dopoledního a odpoledního programu 

se vymění kategorie dívek a chlapců na jednotlivých cvičeních.  

 

Testování lyžařských dovedností 

https://www.czech-ski.com/userfiles/dokumenty/226/test-lyzarskych-dovednosti-v-2021-final.pdf 

https://www.czech-ski.com/userfiles/dokumenty/226/lyzarske-dovednosti-2021_v10-1.pdf 

 

Testy hodnotí komise, která se skládá z 3 hodnotitelů. 

Hodnotící škála se skládá z desetibodové stupnice. 1 bod je hodnocení cvičení jako velmi slabé, velmi 

nedostatečné, zadání není rozpoznatelné. 10 bodů je hodnocení dokonalé, bezchybné provedení, nic 

ke zlepšení.  

Výsledek testu, který má dvě jízdy, je dán průměrem obou jízd. 

 

Body se započítávají do celkového pořadí ČP podle čl. 6. 
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