
                        ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Z.S. 
 

 
V Praze dne 14.8.2018 

 

Informace z výboru ČSB č. 2, 
které se uskutečnilo dne 31.7.2018 v Novém Městě na Moravě 

 
Přítomni:   Mgr. J. Hamza, Ing. L. Vlček, Mgr. V. Jakeš, Mgr. V. Zicháček, PhDr. M. Zicháček PhD., J. Novák, 

za KRK Z. Škrabal. 
 

Přizváni/hosté: Mgr. V.Vávra, PaedDr. P.Levora, Ing. E. Kupilíková 
  

- Výbor ČSB odsouhlasil: 
- výroční zprávu ČSB roku 2017, která bude zveřejněna na rejstříku 
- kalendář závodů na zimu 2018-19, který bude obratem vyvěšen na webu 
- žádost KB Břidličné o pořádání MČR Žáků 2019 v LB 
- na základě zjištění nízké účasti na MSR o neúčasti reprezentace v letním biatlonu na této soutěži a 

ponechává možnost startu klubům biatlonu 
 
-  Nastavení působení ČSB pro nové funkční období – rozdělení kompetencí: 
1) Ondřej Rybář – sportovní ředitel 
2) Vlastimil Vávra – koordinátor mládeže 
3) Pavel Levora – technický ředitel 
4) Nové trenérské obsazení ze zahraničí – A.Bratli (RD muži asistent), E.Gjelland (RD ženy hlavní trenér) 
 
-  Materiál 2018: 
Výbor ČSB rozhodl, že podle vývoje situace na MŠMT (pokud budou investiční dotace), budou pořízeny 
malorážní a vzduchové zbraně a auta pro kluby a reprezentaci. 
 
Dle požadavků klubů na rok 2018 výbor ČSB rozhodl o objednání a prověření cen níže uvedeného materiálu: 

1) dalekohledů Meopta 
2) zjištění ceny 100ks koberců 
3) nákup papírových terčů na vzduchovku i malorážku 
4) objednávku 60ks malorážních terčů  
5) objednání 60ks vzduchovkových terčů  
6) nákup kolečkových lyží – přefakturace na kluby     

 
- Vzdělávání trenérů – v 1. nebo 2. víkendu v říjnu proběhne doškolení trenérů II. a III. třídy. Informace o 

školení budou upřesněny.              
 

- Seminář pro rozhodčí I. třídy a TD se uskuteční po školení IBU odhadem začátkem listopadu, více 
informací bude doplněno.                            

 
- Prověření a urgence klubů ohledně předávání starého materiálu od klubů, které dostávají nový materiál 

dále do menších či nových klubů (terče, zbraně atd.). Pověřen p.Škrabal, prosíme tímto o součinnost.  
 
-  Kandidatury podané za ČSB na kongres IBU 2018 (Poreč, CRO): 
1) první viceprezident IBU – J.Hamza 
2) člen výboru IBU – J.Hamza 
3) MS 2023 NMNM 
4) Kongres IBU 2020 Praha 
5)  člen technické komise IBU – V.Jakeš              Zapsala: E.Kupilíková 
 


