
Statut komise biatlonu 
 

Složení:  
Vlastimil Jakeš - předseda, Jan Matouš (zástupce předsedy) 
Pavel Levora, Vávra Vlastimil, Rybář Ondra,  
Přísedící: Jiří Hamza, Ota Binder, Michal Zicháček 
 
Základní úkoly komise v souladu se schváleným plánem a rozpočtem: 
 
1) Koncepční oblast 

 vytváří koncepci dalšího rozvoje biatlonu, zpracovává podněty pro zvyšování úrovně 
celého biatlonu 

 ve spolupráci s Komisí mládeže se podílí na koncepci rozvoje v oblasti TM 
 koordinuje koncepci zvyšování odborné úrovně trenérů a rozhodčích biatlonu, řídí 

subkomisi ČSB pro vzdělávání 
 vytváření dalších podřízených účelových komisí  

 
2) Soutěže biatlonu v ČR 

 předkládá, ve spolupráci s Komisí mládeže (KM) a STK, podklady ke struktuře, 
skladbě, termínům a zabezpečení soutěží ČP a MČR biatlonu  

 ve spolupráci s STK přijímá a zapracovává návrhy, podněty a připomínky k pravidlům 

soutěží do finálních návrhů 

 ve spolupráci s KM, KLB a STK organizuje další soutěže a sportovní akce na propagaci 
a popularizaci biatlonu - (kolečkové lyže, horská kola, …) 

 zpracovává podklady pro PR zprávy z biatlonu pro vnitřní použití, veřejnost a 
sdělovací prostředky a pověřuje předsedu komise jejich zveřejněním    
 

3) Státní reprezentace 

 schvaluje složení reprezentačních družstev a obsazení funkcí reprezentačních trenérů 
 rozpočty RD na základě přidělených finančních prostředků 
 celoroční plány přípravy družstev a záměr účasti na soutěžích včetně rozpočtu 
 oponentury plánů a vyhodnocení RD, nominační kritéria na mezinárodní soutěže a pro 

zařazení do RD, strukturu a organizaci reprezentačních družstev 
 

4) Předkládá výboru ČSB ke schválení: 

 dlouhodobý plán rozvoje biatlonu 
 nominace na zahraniční soutěže ZOH, MS, MSJ, ME, MEJ 
 rozpočty RD, domácích soutěží a dalších oblastí biatlonu v kompetenci komise 
 celoroční plány, strukturu a organizaci reprezentačních družstev 
 obsazení funkcí reprezentačních trenérů, složení realizačních týmů a složení 

reprezentačních družstev 

 závěrečné vyhodnocení jednotlivých reprezentačních družstev  
 zprávu o plnění tréninkových plánů a ukazatelů, výkonnostních cílů a přehled o 

celkové sportovní úspěšnosti reprezentačních družstev i jejich jednotlivých členů 
 
Pro zvláštní účely může komise biatlonu vytvářet další jí podřízené komise - např. oponentní 
komisi pro projednávání plánů RD, nebo přizvat na určitá jednání další odborníky.  
 
V otázkách reprezentace tato komise může podle potřeby jednat buď v rozšířeném složení o 
asistenty, členy servisní skupiny RD a další přizvané osoby nebo v zúženém složení s členy 
komise odpovědnými za seniorskou resp. juniorskou část reprezentace.  
 

              
  Mgr. Vlastimil Jakeš 

Schváleno výborem ČSB          Viceprezident pro biatlon 
28.8.2014            předseda komise 

 



Plán práce komise biatlonu na období 2014 -2018 
 
 

Komise se na pracovní zasedání schází nejméně dvakrát ročně v jarním (květen) a 
podzimním (září) termínu, k vyhodnocení celkové činnosti v oblasti biatlonu a přípravě další 
sezony, v souladu s úkoly vyplývajícími ze statutu komise a viz níže. 
 
Současně minimálně dvakrát ročně se komise schází výhradně k otázkám reprezentace, 
vyhodnocení sezony, plánování přípravy, složení družstev, účasti na akcích, rozpočtům atd.   
 
Na jednotlivá zasedání jsou členové komise zváni písemně. 
 
Pro zvláštní účely, operativu a naléhavé úkoly se komise biatlonu schází v zúženém složení 
mimo plánovaná zasedání. 
 
 
Podkladem pro jednání na pracovní zasedání komisí jsou zpracované písemné návrhy na 
řešení příslušného problému, případně potřebná ústní informace, zpracovaná podle zadání 
pověřeným členem komise. Na jejich základě pak přijímá komise návrh řešení dané 
problematiky.  
Členové komise, kteří jsou pověřeni zpracováním písemného návrhu na jednání komise, 
doručí tento návrh nejméně 7 dnů před zasedáním komise předsedovi komise, který 
zabezpečí jeho event. přepsání, rozmnožení a rozeslání jednotlivým členům komise.  
Obdobně je nutno postupovat při předložení iniciativního návrhu, který by měl být projednán 
v komisi a předložen výboru ČSB.  
 
Z každého jednání komise je zpracován zápis, který obdrží všichni členové a členové výboru 
ČSB. K rozesílání pošty s návrhy a zápisy je využívána výhradě elektronická pošta. 
 
Mimo základní úkoly dané statutem komise řeší: 
 

 zkvalitnění podmínek dalšího rozvoje biatlonu 
 základní struktura a skladba domácích soutěží 
 složení RD, trenéry RD, roční výkonnostní cíle, nominační kritéria 
 účast na mezinárodních soutěžích 
 úkoly pro zařazení do ročního a perspektivního plánu činnosti ČSB 
 vyhodnocuje souhrnné výsledky, kterých bylo na úseku dosaženo 
 opatření ke zvýšení a zkvalitnění sportovní úspěšnosti reprezentace 
 sleduje a vyhodnocuje realizaci přijatých tréninkových plánů v průběhu ročního 

tréninkového cyklu a celkovou sportovní úspěšnost reprezentačních družstev a jejich 
jednotlivých členů za celou závodní sezónu 

 zvyšování odborné úrovně trenérských kádrů, především v základních článcích 
 dává podněty a stanoviska k úpravám pravidel 
 zpracovává podklady pro vydávání informačních zpráv z oblasti biatlonu pro zveřejnění 

v informacích pro kluby a regiony, resp. k předání hromadným sdělovacím prostředkům 

 podle potřeby se vyjadřuje k návrhům dotýkajících se problematiky biatlonu, 
předloženými výboru jinými komisemi, resp. dává těmto komisím podněty na řešení 
problémů dotýkajících se biatlonu. 

 


