
ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Z.S. 
 

 

Český svaz biatlonu, z.s. / Czech Biathlon Union                         Bankovní spojení / Bank information 

U Pergamenky 1511 / 3, 170 00 Praha 7                                       Číslo účtu CZK: 13739-111 / 0100 

IČ: 00539180, DIČ: CZ00539180                                                     IBAN: CZ40 0100 0000 0000 1373 9111, BIC: KOMBCZPPXXX  

E: biatlon@biatlon.cz, W: www.biatlon.cz                                    Číslo účtu EUR: 51-2526710217 / 0100                                                          

M: (00420) 220 875 889                                                                  IBAN: CZ11 0100 0000 5125 2671 0217, BIC: KOMBCZPPXXX 

Statut komise pro sportovně – technickou, legislativní  

činnost a práci s rozhodčími ČSB 

 
Složení komise:   - předseda:  PhDr. Michal Zicháček, Ph.D. 

- členové: Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 

PaedDr. Vít Effenberk 
Mgr. Vojtěch Zicháček 
Ing. Ivo Malý Ph.D. 

  

Posláním komise je příprava návrhů na řešení a zajištění organizační, technické a sportovní problematiky při 
provádění všech forem biatlonu v rámci ČSB, vytváření organizačně technických podmínek pro rozvoj 
sportovní činnosti na všech úrovních a ve všech formách biatlonu. 
 
Základní úkoly komise 

• sleduje průběh a úroveň soutěží o Český pohár a každoročně vyhodnocuje průběh domácí závodní 

sezóny včetně zapojení do soutěží, samostatně pro biatlon a letní biatlon, 

• nastavuje činnost výpočetní skupiny a ovlivňuje úroveň zpracování výsledků soutěží, společně s 

výpočetní skupinou plánují a realizují rozvoj IT systémů na výpočet, evidenci a on-line vizualizaci 

výsledků 

• řízením výpočetní skupiny zajišťuje evidenci plánovaných a uskutečněných soutěží, evidenci výsledků 

a sportovní kvalifikace 

• sleduje plnění technických podmínek pro udělování čestných titulů, ve smyslu vydaných vnitřních 

dokumentů, 

• sjednocuje technické podmínky pro provádění zimních a letních soutěží, navrhuje řešení na 

odstranění zbytečné rozdílnosti, 

• vede evidenci technických delegátů ČSB a rozhodčích I. třídy, včetně prolongování platnosti 

příslušných licencí, 

• vytváří podmínky pro zlepšování práce TD a rozhodčích, 

• soustavně sleduje změny mezinárodních pravidel biatlonu a zajišťuje jejich zapracování do pravidel 

ČSB, zaznamenává připomínky a návrhy na úpravu, či doplnění pravidel ČSB a IBU, 

• provádí úpravy pravidel v souladu s našimi národním specifiky, 

• kontroluje a připomínkuje legislativní úpravu všech vydávaných vnitřních dokumentů ČSB, sleduje a 

aktualizuje vnitřní směrnice ČSB tak, aby byly v souladu se základními dokumenty ČSB a právními 

normami ČR. 

 

Komise schvaluje 

• pověření TD a delegovaných rozhodčích na jednotlivé soutěže ČP, 

• pověření člena výpočetní skupiny jako řídícího soutěže o Český pohár samostatně pro biatlon a letní 

biatlon, 

• přípravu a organizaci získávání kvalifikace, školení a doškolení technických delegátů a rozhodčích, 

• předložené návrhy na zavedení nových zařízení, resp. upravených konstrukcí pro užití ve sportovních 

soutěžích, která neřeší materiálový katalog IBU.  
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Komise předkládá komisím biatlonu a letního biatlonu 

• základní ustanovení pro provádění soutěží Českého poháru ve formě „Pokynů“, samostatně pro 

biatlon a letní biatlon ve spolupráci s komisí biatlonu a letního biatlonu a komisí mládeže. 

 
Komise předkládá výboru 

• návrhy nových a úpravu stávajících vnitřních předpisů (směrnic) pro sportovní a technickou činnost 

(disciplinární řád, přestupní řád apod.), 

• návrhy Pokynů pro soutěže ČP pro biatlon a letní biatlon 

• návrhy pravidel před vydáním, respektive jejich doplňky a úpravy pro domácí soutěže, 

• předkládá výboru návrhy na udělení čestných titulů, 

• návrhy na tresty ve smyslu stanov a disciplinárního řádu ve sportovní činnosti. 

• návrhy rozhodčích ke složení zkoušek MR, 

• návrhy MR k zařazení ke složení zkoušek TD IBU. 

 
Plán činnosti 

• Komise se bude setkávat 2x ročně za účelem tvorby pokynů pro zimní a letní sezonu. Mimo tvorbu 

Pokynů se bude v průběhu roku setkávat nad aktuálními úkoly podle potřeby. 

• Každoročně proběhne zapracování pravidel IBU do pravidel ČSB 

• Minimálně jednou za dva roky proběhne proškolení rozhodčích I. třídy a TD ČSB. 

 

V Praze dne 22.9.2022  

PhDr. Michal Zicháček, Ph.D.     
           předseda komise 
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