
Statut komise letního biatlonu ČSB 
 

Složení komise: Mgr. Vojtěch Zicháček – předseda, PhDr. Vít Smetana, Ph.D. – 

místopředseda, Mgr. Luboš Schorný, Bc. Tomáš Bystřický, Tomáš Řezníček. 

 

Komise LB schvaluje a zajišťuje (v souladu se schváleným plánem a rozpočtem): 

 

 Soutěže v letním biatlonu v ČR 

o Český pohár v letním biatlonu, M ČR v letním biatlonu a další soutěže LB, 

o termíny, skladbu a strukturu soutěží ČP a M ČR ve spolupráci s STK (komise LB 

přijímá a zapracovává podněty a připomínky STK do finálních návrhů, jež poté 

předkládá Výboru ČSB ke schválení), 

o další sportovní soutěže za účelem propagace a popularizace letního biatlonu, 

o podklady pro případné potřeby úpravy pravidel, 

o zavádění nových disciplin LB – ve spolupráci s STK (komise LB přijímá a 

zapracovává podněty a připomínky STK do výsledné podoby disciplin, jež poté 

předkládá Výboru ČSB ke schválení). 

 Reprezentační družstvo 

o Strukturu a organizaci reprezentačního družstva v letním biatlonu, 

o obsazení funkce zodpovědného trenéra a členů realizačního týmu, 

o nominační kritéria RD letního biatlonu pro mezinárodní soutěže,  

o složení RD letního biatlonu na mezinárodní soutěže. 

 Talentovanou mládež 
o Sledování a výběr talentované mládeže, 

o finanční ohodnocení talentované mládeže dle finančního příspěvku na soutěže 

v LB, těch sportovců, kteří nejsou zařazeni do SCM. 

 Koncepční záležitosti 
o Spolupráci s trenéry sledované talentované mládeže, 

o zvyšování odborné úrovně trenérů – spolupráce se subkomisí vzdělávání, 

o udržení a zlepšení úrovně a úspěšnosti letního biatlonu. 

 Další funkce 
o Propagaci letního biatlonu pro veřejnost – sdělovací prostředky – zařazení 

propagačních a ukázkových soutěží s laserovou střelbou do měst apod., 

o vyhodnocování poznatků jiných komisí pro zlepšení práce komise letního biatlonu 

a naopak podávání podnětů a požadavků na ostatní komise. 

 

Komise letního biatlonu navrhuje výboru ČSB 

o Nominaci na mezinárodní soutěže rozpočet RD, finanční příspěvek na TM a 

soutěže ČP v letním biatlonu. 

 

 

 

 

Schváleno výborem       ČSB Mgr. Vojtěch Zicháček 

28.8.2014                viceprezident pro letní biatlon 

                                                                                                       předseda komise  



Plán práce komise letního biatlonu na období 2014 – 2018 

 
Komise letního biatlonu se bude scházet na svých pracovních poradách nejméně třikrát do 

roka. K dalším neodkladným jednáním proběhne komunikace po internetu. V podzimní části 

bude náplní porady – hodnocení letní sezony a přenesení poznatků do přípravy Pokynů pro 

příští závodní sezonu. Jarní zasedání bude věnováno přípravě Pokynů a průběhu nastávající 

závodní sezony. 

Třetí jednání komise proběhne v průběhu letní sezony. 

 

Na jednotlivé porady budou členové komise obesláni písemně. 

 

Jednotlivé porady budou zpracovávat konkrétní návrhy členů komise, písemně připravené a 

předem zaslané všem členům komise k posouzení – nejméně pět dnů před jednáním.  

 

Z každého oficiálního jednání komise bude proveden zápis, který bude doručen všem členům 

komise a členům výboru ČSB. 

 

Další úkoly, které komise bude průběžně řešit. 

 

- udržet kvalitu letního biatlonu na všech úrovních soutěží Českého poháru - jednotlivců 

a klubové soutěže  

- podpořit snahu o znovu obnovení mezinárodních soutěží v letním biatlonu – oslovení 

NF, kde letní biatlon má své soutěže 

- v případě reprezentace – zajistit nominační kritéria pro účast na těchto soutěžích 

- zajištění materiální základny – zbraní – pro velký nárůst sportovců v žákovských 

kategoriích, kteří postupně přechází do vyšších kategorií 

- postupně zajistit odbornou přípravu trenérů a jejich ohodnocení za práci s mládeží 

v základních článcích svazu tj. v klubech biatlonu 

- zveřejňovat informace ze všech úrovní pořádání závodů – od regionálního tisku až po 

webové stránky svazu 

- dávat podněty a podílet se na úpravě pravidel letního biatlonu 

- úzce spolupracovat s komisí biatlonu a technickou komisí ČSB.  

  

          

                                                                                   
 


