ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Z.S.
Statut komise pro biatlon a trenérskou radu ČSB
Složení komise:

Složení trenérské rady:

- předseda:
- členové:

Mgr. Vlastimil Jakeš
Ing. Jan Matouš
Mgr. Vlastimil Vávra
Mgr. Ondřej Rybář
PhDr. Michal Zicháček, Ph.D.
Ing. Eva Kupilíková
Ing. Otakar Binder

Mgr. Ondřej Rybář, Mgr. Vlastimil Jakeš, Ing. Jan Matouš, Mgr. Vlastimil
Vávra, Michal Šlesingr, přizvaní specialisté – doc. Libor Vítek, Ing. Miroslava
Nováková, Mgr. Tomáš Pošepný a další dle aktuální potřeby.

Základní úkoly komise, v souladu se schváleným čtyřletým plánem a cíli:
Koncepční oblast
• zpracovává podněty pro zvyšování úrovně biatlonu v ČR, podílí se na koncepci dalšího rozvoje
biatlonu
• koordinuje organizaci a řízení zimních soutěží v ČR
• úzce spolupracuje s Komisí mládeže na koncepci rozvoje v oblasti Talentované mládeže a jejího
financování
• podílí se na koncepci a organizaci zvyšování odborné úrovně trenérů a rozhodčích biatlonu v rámci
Subkomise pro vzdělávání, definici vzdělávacího plánu, přípravě a organizaci školení a seminářů, na
spolupráci s TV fakultami a vytváření podpůrných metodických materiálů
• v rámci Trenérské rady (TD) resp. Subkomise státní reprezentace (SSR) řeší otázky státní reprezentace
Soutěže biatlonu v ČR
• ve spolupráci s Komisí mládeže a STK, předkládá podklady k termínovým listinám, struktuře a
zabezpečení soutěží ČP biatlonu v rámci Pokynů pro sezonu
• spolupracuje s řediteli soutěží ČP (RD) na koordinaci příprav a provedení jednotlivých akcí
• na základě změn pravidel IBU a potřeb domácích soutěží, ve spolupráci s STK, přijímá a zapracovává
návrhy, podněty a připomínky k pravidlům soutěží do finálních návrhů
• ve spolupráci s Komisí mládeže, Komisí LB a STK organizuje další soutěže a sportovní akce na
propagaci a popularizaci biatlonu - (kolečkové lyže, horská kola, náborové a propagační akce …)
• podílí se na PR podkladech a zprávách z biatlonu pro vnitřní použití, veřejnost a sdělovací prostředky
Státní reprezentace
• prostřednictvím TR/SSR projednává složení reprezentačních družstev a obsazení funkcí
reprezentačních trenérů, celoroční plány přípravy družstev a záměr účasti na soutěžích, včetně
návrhu rozpočtu
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ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Z.S.
•
•

svolává jednání k ročnímu vyhodnocení RD, oponenturám plánů, nominačním kritériím na
mezinárodní soutěže a pro zařazení do RD
závěry TR/SSR prostřednictvím Sportovního ředitele svazu předkládá výboru ČSB na vědomí, resp. ke
schválení

Jednací řád
Komise biatlonu se na pracovní zasedání schází čtvrtletně k vyhodnocení celkové činnosti v oblasti biatlonu a
přípravě další sezony, v souladu s úkoly vyplývajícími ze statutu komise.
Trenérská rada se schází dvakrát ročně výhradně k otázkám reprezentace, vyhodnocení sezony, plánování
přípravy, složení družstev, účasti na akcích, rozpočtům atd. (květen/říjen)
Na jednotlivá zasedání jsou členové komise zváni písemně.
V mezidobí, resp. pro zvláštní účely, operativu a naléhavé úkoly, se komise biatlonu schází dle potřeby buď
v zúženém složení mimo plánovaná zasedání, resp. řeší úkoly on-line (Meet/Zoom platforma).
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.

Z každého jednání komise je zpracován zápis, který obdrží všichni členové komise a členové výboru ČSB,
event. další dotčené osoby.

K rozesílání pošty s návrhy a zápisy je využívána výhradě elektronická pošta.

V Praze dne 22.9.2022

Mgr. Vlastimil Jakeš
předseda komise
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