
 

 

 

Pozvánka 
  

 

FIS Development Programme Alpine Training Camp Winter 2022 

 

1. Perióda – 16. Otóber – 12. November 2022, Stubaital, Mölltal, Pitztal a Hintertux (AUT) 

2. Perióda – 20. November – 17. December 2022, Stubaital, Hintertux (AUT) alebo v Taliansku na 

základe možností a lyžiarskych podmienok v strediskách.  

 

Národný lyžiarsky zväz neurčuje v akej dekáde sa môžu športovci zúčastniť.  

Toto rozhodnutie vykoná FIS podľa doterajšej výkonnosti prihlásených športovcov pre zabezpečenie 

vysokej efektivity tréningu.  

 

Podmienky pre prihlásenie: 

Športovci musia byť narodení medzi 1. Januárom 2002 – 31. Decembrom 2006 

Športovec musí mať aktívny FIS kód 

Každý zväz môže zaregistrovať dvoch športovcov 1 x žena, 1 x muž 

Športovci musia mať podpísanú FIS Development Camp deklaráciu 

 

Náklady: 

Náklady na ubytovanie s plnou penziou, športové vybavenie, náklady na trénerov a lokálny transport 

preberá FIS Development Program.  

Náklady na dopravu do miesta konania Kempu a registračný poplatok 100,-CHF za každého účastníka 

sú nákladom športovca/zväzu.  

V prípade ak športovec nenastúpi na kemp alebo sa neodhlási z kempu skôr ako 14 dní pred 

začiatkom kempu, bude musieť uhradiť vzniknuté náklady na ubytovanie ako aj registračný poplatok.  

 

Potrebné vybavenie: 

SL, GS výstroj a potreby na suchý tréning. 

 

Poistenie a deklarácia: 

Každý športovec musí mať súkromné cestovné poistenie a poistenie liečebných nákladov a pred 

Kempom podpísanú a odovzdanú deklaráciu 

 

Ubytovanie: 

Podľa miesta konania tréningov, informácie budú zaslané neskôr.  

 

Ostatné podmienky: 

Ak sa športovec nezúčastní na kempe od začiatku do konca, v budúcnosti mu už nebude povolené 

prihlásenie na takýto kemp (Výnimka je pri zranení športovca počas kempu).  

 



 

 

Potvrdenie o prijatí športovca na kemp bude zaslané všetkým národným zväzom do týždňa od 

Deadlinu zaslania prihlášok.  

 

Deadline prihlášok: 11.September 2022 

 

Infromácie k prihláške: Meno a priezvisko, FIS Kód č., Dátum narodenia, Aktuálne FIS body SL, GS 

 

Záujem o účasť na Kempe posielajte do 10. 9. na sekretariat@zsl.sk 

 

 

S pozdravom  

 

 

J. Štaffenová  

Manažérka alpskej sekcie 
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