
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SPORT DISCIPLÍNY 

AKROBATICKÉ 
LYŽOVÁNÍ 

Aerials (ženy / muži / smíšené týmy) 

Freeski Big Air (ženy / muži) 

Moguls (ženy / muži) 

Dual Moguls (ženy / muži) 

Skicross (ženy / muži) 

Freeski Halfpipe (ženy / muži) 

Freeski Slopestyle (ženy / muži) 

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ sjezd (muži) 

sjezd (ženy) 

Super-G (muži) 

Super-G (ženy) 

obří slalom (muži) 

obří slalom (ženy) 

slalom (muži) 

slalom (ženy) 

alpská kombinace (muži) 

alpská kombinace (ženy) 

BĚH NA LYŽÍCH 10 km klasicky (ženy) 

15 km klasicky (muži) 

30 km volně závod s hromadným startem (ženy) 

50 km volně závod s hromadným startem (muži) 

skiatlon 7,5 km klasicky + 7,5 km volně (ženy) 

skiatlon 15 km klasicky + 15km volně (muži) 

sprint klasicky týmy (ženy / muži) 

sprint volně (ženy / muži) 

štafeta 4 x 5 km (ženy) 

štafeta 4 x 10 km (muži) 



BIATLON 10 km sprint (muži) 

20 km individuální závod (muži) 

12,5 km stíhací závod (muži) 

15 km závod s hromadným startem (muži) 

4 x 7,5 km štafeta (muži) 

7,5 km sprint (ženy) 

15 km individuální závod (ženy) 

10 km stíhací závod (ženy) 

12,5 km závod s hromadným startem (ženy) 

4 x 6 km štafeta (ženy) 

4 x 6 km smíšená štafeta 

BOBY Čtyřbob (muži) 

Dvojbob  (ženy / muži) 

Monobob (ženy) 

CURLING Ženy (ženy) 

Muži (muži) 

smíšené dvojice (smíšené) 

KRASOBRUSLENÍ soutěž družstev (smíšené) 

sportovní dvojice (smíšené) 

taneční páry (smíšené) 

závod žen (ženy) 

závod mužů (muži) 

LEDNÍ HOKEJ turnaj týmů (ženy / muži) 

RYCHLOBRUSLENÍ                

SHORT TRACK 

500 m (ženy / muži) 

1000 m (ženy / muži) 

1500 m (ženy / muži) 

3000 m štafeta (ženy) 

5000 m štafeta (muži) 

2000 m štafeta (mix) 



RYCHLOBRUSLENÍ 500 m (ženy / muži) 

1000 m (ženy / muži) 

1500 m (ženy / muži) 

3000 m (ženy) 

5000 m (muži) 

5000 m (ženy) 

10000 m (muži) 

stíhací závod družstev (ženy / muži) 

závod s hromadným startem (ženy / muži) 

SANĚ dvojice (ženy / muži) 

jednotlivci muži (muži) 

jednotlivkyně ženy (ženy) 

týmová štafeta (smíšené) 

SEVERSKÁ 
KOMBINACE 

jednotlivci Gundersen malý můstek / 10 km (muži) 

jednotlivci Gundersen střední můstek / 10 km (muži) 

závod družstev Gundersen velký můstek / 4x5 km (muži) 

SKELETON závod (ženy / muži / smíšená družstva) 

SKIALPINISMUS sprint (ženy / muži) 

smíšená štafeta 

SKOKY NA LYŽÍCH střední můstek individuální závod (ženy / muži) 

velký můstek individuální závod (ženy / muži) 

závod družstev (muži / smíšené týmy) 

SNOWBOARDING Big Air (ženy / muži) 

Halfpipe (ženy / muži) 

Paralelní obří slalom (ženy / muži) 

Slopestyle (ženy / muži) 

Snowboard Cross (ženy / muži /smíšené týmy) 

 


