PLÁN ROZVOJE A ČINNOSTI ČSB
na období mezi VI. a VII. Valnou hromadou - období let 2010 - 2014

Uvedené období bude v činnost Českého svazu biatlonu do značné míry odrazem velmi
úzkého spojení se světovými soutěžemi pořádanými v Novém Městě na Moravě. Ve všech
složkách, na všech úrovních jeho práce a činnosti a v jednotlivých oblastech bude aktivita ČSB
zaměřena k těmto hlavním úkolům:

OBLAST SPORTOVNÍ REPREZENTACE
Hlavním úkolem reprezentace je vytvoření silných reprezentačních družstev, která budou
schopna svými výsledky obstát a konkurovat na světových soutěžích. V průběhu sezóny dokáží
vybojovat medaile ze světových pohárů a probojují se v co největším počtu sportovců
v celkovém hodnocení SP do 30. místa v individuálním umístění. Vytvoření podmínek pro
přípravu by mělo zabezpečit dosažení nejlepších výkonů na MS v biatlonu 2013 a následně na
ZOH 2014, na kterých bychom se měli pokusit dosáhnout nejméně 1 medaile.
Udržet každoroční umístění ČR v Poháru národů SP v biatlonu v kategoriích mužů do 10. místa.
V kategorii žen vytvořit perspektivu a zahájit budování nového družstva.
Pro hodnocení úspěšnosti juniorské reprezentace v biatlonu a reprezentace letního biatlonu ve
všech kategoriích využívat výsledky dosažené na světových a evropských šampionátech. Za
úspěšný považovat výsledek, bylo-li dosaženo v kategorii, ve které startovali nejméně dva
reprezentanti ČR v příslušném šampionátu, zisku medaile.
Rozšířit počet našich započitatelných sportovců do hodnocení k výpočtu příspěvků od
státních orgánů, tím, že na světové a evropské mistrovské soutěže v biatlonu a v letním
biatlonu budeme vysílat sportovce s předpokladem dosažení potřebných umístění nejlépe do
8. resp. 16. místa.

OBLAST PROPAGAČNÍ ČINNOSTI
Cílem oblasti propagace je rozšířit povědomí o sportovním odvětví – biatlonu na širokou
veřejnost. V následujícím období nás čeká v této oblasti velký kus práce. Našim úkolem bude
šíření informace o pořádání mezinárodních soutěží v Novém Městě na Moravě, a následně
zvýšení společenského zájmu o biatlon s cílem posílení pozice marketingového partnera ČSB
resp. reprezentace.
Pouze kvalitní výsledky na mezinárodním soutěžním poli zabezpečí možnost adekvátní
propagace sportovního odvětví. Propagace a povědomí o výsledcích sportovců za hranice
odborné veřejnosti zvyšují marketingovou hodnotu naší činnosti a zpětně mohou přinést další
potenciál do zabezpečení přípravy i činnosti celkově. Součástí tohoto plánu je rovněž zajištění
co největší divácké návštěvnosti soutěží MS a SP v Novém Městě, z uvedeného je patrná síla a
závislost vzájemné provázanosti.
V cílené propagační činnosti se musíme zaměřit zejména na zvýšení informovanosti v oblasti
sportovních rubrik, ale také na budování přesahu do oblastí širších společenských okruhů.
V rámci propagační činnosti na regionální úrovni uspořádat na široké základně náborové
závody v biatlonu i letním biatlonu.

Našimi každodenními možnostmi držet obsahovou úroveň webových stránek ČSB, propojit
jejich provázanost se stránkami soutěží v Novém Městě a dalšími aktualizovanými stránkami
klubů.
Na všech úrovních zkvalitňovat spolupráci s jednotlivými sdělovacími prostředky, prohlubovat
jejich informovanost o činnosti, práci a sportovních výsledcích ČSB a tak zvyšovat jejich
možnosti a podmínky k dalšímu rozvoji propagační činnosti ve prospěch biatlonu.

OBLAST SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY A ČINNOSTI
Zabezpečit každoroční provedení soutěže cyklů ČP a M ČR v biatlonu a letním biatlonu.
Vzhledem k ekonomické situaci řešit systém organizování celostátních ČP a stanovit hranici
udržitelného počtu celostátních závodů. Přehodnotit model pořádání soutěží, přijmout ideu
větší selektivnosti a méně četného setkávání na úrovni celostátní. Tím posílit pozici oblastí,
zejména v létě a věnovat tak větší pozornost regionálním závodům. Dosáhnout toho, aby se
každoročně uskutečnilo v biatlonu nejméně 8-10 soutěží a v letním biatlonu pak 35-40 soutěží.
Bylo by vhodné, aby se v každém kraji uskutečnily nejméně 3 regionální akce včetně krajského
přeboru.
Pokračovat v pravidelném pořádání M ČR v biatlonu na kolečkových lyžích a případně
pořádání rozšířit o 1 – 2 poháry v přípravném období. Všechny tyto celostátní akce zařadit do
sportovního kalendáře IBU a organizovat je jako mezinárodní.
Vzhledem k výrobě umělého sněhu a většinovému podílu na jeho nákladech využívat ve
zvýšené míře i k soutěžení na národní úrovni biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě a
Jablonci nad Nisou.
Každý klub by měl uspořádat každoročně nejméně jeden náborový závod v biatlonu nebo
letním biatlonu – mimo závody zařazené do seriálu ČP a spolu s tím by měl nejúspěšnějším
účastníkům těchto akcí umožnit zapojení do systematické tréninkové přípravy v rámci klubu.

OBLAST POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
Věnovat maximální úsilí organizačnímu zabezpečení a samotnému pořádání mezinárodních
soutěží, které jsme získali pro český biatlon do areálu v Novém Městě. Zejména se jedná o
soutěže MSJ/D 2011, MS LB 2011, SP 2012 a MS 2013. Zapojit do činnosti široké biatlonové hnutí.
Využít potenciál našich členů i rozhodčích na různých pozicích, včetně profesionálních i
dobrovolných pracovníků. Obdobné se týká i uspořádání soutěže mladých nadějí – EYOWF
2011 v Jablonci nad Nisou
Mimo tyto nejvýznamnější soutěže uskutečňovat v letním biatlonu IBU CUP v krosu na dalších
vhodných závodištích (Bystřice pod Hostýnem 2011 - 2014, případně Staré Město pod
Landštejnem, Jablonec nad Nisou, Letohrad).

OBLAST PRÁCE S TALENTOVANOU MLÁDEŽI
Věnovat potřebnou pozornost talentované mládeži od žactva, přes dorost a juniory
s akcentem na budování potencionálu seniorských reprezentačních družstev v biatlonu.
Pracovat od nejnižších článků Sportovních středisek u jednotlivých klubů, dříve Sportovní třídy
na ZŠ, přes Sportovní gymnázia, která zabezpečují sportovní přípravu pro biatlon a průběžně
vyhodnocovat jejich úroveň a výslednost prováděné přípravy a zapojení do sportovní činnosti.
Prohlubovat informovanost o možnostech studia na těchto školách a napomáhat získávání
talentované mládeže ke studiu na nich.

Zkvalitňovat účinnost tréninkového procesu ve všech článcích ČSB, klubech v rámci přípravy
talentované mládeže a SCM, pravidelným vyhodnocováním jejich výslednosti, zkvalitněním
metodiky tréninkového procesu a spoluprací s odborníky. Vytvářet podmínky pro event.
možnost otevření dalšího nového SCM.
Zvážit a rozhodnout o pořádání výcvikových táborů a výcvikových srazů pro mládež mimo
působnost SpS, SG a SCM, a to především na regionální úrovni. Účast na těchto výcvikových
táborech a srazech umožňovat také osobním trenérům zúčastněných sportovců.

OBLAST ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY
Základním úkolem v této oblasti je věnovat zvýšenou pozornost své členské základně personální i klubové, tzn. především zamezit jejímu dalšímu snižování a pokusit se dosáhnout do
konce období minim. stavu 1 500 členů, což předpokládá zvýšení počtu členů ve všech
základních článcích a dále dosáhnout i zvýšení počtu aktivních klubů a takového jejich
rozmístění, aby v každém kraji byly minimálně 3 kluby. Úkol, vzhledem k vývojové tendenci,
zřejmě velice náročný.

OBLAST PŘÍPRAVY TRENERŮ, ROZHODČÍCH, ORGANIZÁTORŮ A DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ
Vytvořit tým kvalifikovaných organizátorů ochotných a schopných zabezpečit na špičkové
úrovni soutěže v Novém Městě na Moravě.
Zpracovat překlad doplňků a úprav pravidel, schválených kongresem IBU 2010 a tyto vydat
nejpozději
do
1. 12. 2010. Obdobně postupovat také po Kongresu IBU 2012 a příp. doplňky a úpravy pravidel
vydat do tří měsíců od konání kongresu. Doškolování rozhodčích k přijatým změnám pravidel
provádět v rámci prováděných závodů prostřednictvím TD. Pro tyto vydat písemnou osnovu k
provádění doškolování.
Uspořádat v rámci olympijské solidarity v roce 2011, ve spolupráci s ČOV, IBU a FSpS Brno,
pracovní seminář k nejnovějším poznatkům z oblasti trenérské práce, za účasti některého z
předních zahraničních lektorů.
Vytvářet podmínky, aby v průběhu období byl otevřen nejméně jeden ročník trenérského
studia biatlonu na FTVS v Praze nebo na FSpS v Brně. Sjednotit podmínky zabezpečení
studujících na obou těchto VŠ.
Zabezpečit uskutečnění v průběhu období kursu pro trenéry výkonnostního sportu k dosažení
trenérské kvalifikace II.tř. a dále pracovní doškolovací seminář pro pracující trenéry
výkonnostního sportu.
Vytvořit podmínky a zabezpečit zpracování a vydání studijní publikace pro trenéry biatlonu - k
jejich školení, doškolování a samostudiu.

OBLAST VEŘEJNÉHO A MEZINÁRODNÍHO PŮSOBENÍ
Na všech úrovních dále prohlubovat a zkvalitňovat činnost a aktivitu zástupců ČSB v jejich
funkcích, zejména v rámci sportovních komisí jednotlivých územních orgánů a vytvářet tak
podmínky pro další rozvoj biatlonu. Na celostátní úrovni - v jednáních ČOV, v komisích v rámci
MŠMT, v Radě Sdružení sportovních svazů, na mezinárodní úrovni - v rámci IBU a na jeho
Kongresech (2010,2012), v organizovaných aktivech a v jednání komisí prosazovat návrhy ČSB.
Zpětně zástupci ČSB ve všech orgánech, organizacích a na všech úrovních musí získané
poznatky z výkonu těchto funkcí využívat pro zkvalitnění činnosti ČSB.

Připravit pro Kongres IBU 2010 návrhy kandidátů pro volby a na zařazení do jednotlivých komisí
při předsednictvu IBU. Dále zpracovat výhledovou představu na kandidáty pro volby do
orgánů ČOV (r.2013), Sdružení (r.2012). Průběžně vytvářet podmínky pro jejich zvolení.

OBLAST HOSPODAŘENÍ A INVESTIC
Soustavně sledovat a vyhodnocovat hospodárnost a efektivitu veškeré svazové činnosti - a to
na všech úrovních a oblastech činnosti. Zvyšovat samostatnost v ekonomickém zajištění
pořádaných akcí a tím snížení nákladů pro svazovou pokladnu.
Dokončit obměnu vzduchových zbraní pro potřeby klubů, případně zvážit další rozšíření.
Projednat s kluby a na jejich přání zahájit a po celé čtyřleté období realizovat obměnu
malorážných zbraní pro talentovanou mládež do klubů biatlonu.
Zvýšenou pozornost věnovat dostavbě areálu pro MS 2013 v Novém Městě n. M.. Za úzké
spolupráce s klubem se pokusit o zahájení výstavby nové střelnice v Jilemnici, které si toto
místo plně zasluhuje.
Pokračovat v další podpoře údržby a provozu v našich stávajících areálech pro zkvalitnění
pořadatelství a přípravy talentů v Jablonci n.N., Harrachově, Letohradu, Jáchymově, Bystřici
pod Hostýnem, Břidličné a ve Starém Městě p.L.
Vytvářet podmínky pro obměnu, modernizaci a dovybavení potřebnou strojovou technikou
areálů v našem vlastnictví, jako i pro potřeby našich aktivních klubů v práci s mládeží.
Podpořit obnovu terčového zařízení pro vzduchovou střelbu, zejména pro nejnižší články ČSB.

ZÁVĚR
Na základě tohoto Plánu rozvoje a činnosti zpracují jednotlivé kluby a Krajské rady své
konkrétní Plány rozvoje a činnosti, vyplývající z podmínek a možností těchto článků a také jejich
podíl na realizaci tohoto souhrnného plánu ČSB. Tyto plány na všech stupních a jejich realizaci
pak průběžně každoročně vyhodnocují.
Termín splnění jednotlivých jmenovitých úkolů, pokud to přímo nevyplývá z jeho zadání, je
termín konání VII. Valné hromady ČSB v roce 2014 a jemu předcházející výroční jednání
jednotlivých článků.

