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Statut komise pro letní biatlon ČSB 
 

 
Složení komise:   - předseda:  Michael Fiedler 

- členové: Mgr. Luboš Schorný  

Ing. Miroslav Bárta 

Jan Novák 

Lubomír Lušovský 

 

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

 

 

Soutěže v ČR 

• Český pohár v letním biatlonu, M ČR v letním biatlonu a regionální soutěže v LB, 

• termíny, skladbu a strukturu soutěží ČP a M ČR ve spolupráci s STK,        

• komise LB navrhuje termíny a celou strukturu soutěží a STK zpracovává tyto návrhy do pokynů na 

každou sezonu, 

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

• podklady pro případné potřeby úpravy pravidel, 

• důkladné konzultace s STK-při zavádění nových disciplín LB. 

 

 

Reprezentační družstvo 

• strukturu a organizaci reprezentačního družstva v letním biatlonu, 

• obsazení funkce zodpovědného trenéra a členů realizačního týmu, 

• nominační kritéria RD letního biatlonu pro mezinárodní soutěže,  

• složení RD letního biatlonu na mezinárodní soutěží 

 

 

Talentovanou mládež 

• sledování a výběr talentované mládeže, 

• finanční ohodnocení talentované mládeže dle finančního příspěvku na soutěže v LB, těch sportovců, 

kteří nejsou zařazeni do SCM. 

 
 
Koncepční záležitosti 

• spolupráci s trenéry sledované talentované mládeže, 

• zvyšování odborné úrovně trenérů – spolupráce se subkomisí vzdělávání 

• udržení a zlepšení úrovně a úspěšnosti letního biatlonu. 

• spolupracovat se státy, které se snaží rozvíjet letní biatlon 
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Další funkce 

• propagace letního biatlonu pro veřejnost – sdělovací prostředky, zařazení propagačních a 

ukázkových soutěží do škol, měst s laserovou střelbou  

• vyhodnotit poznatky jiných komisí pro zlepšení práce komise letního biatlonu a opačně dávat 

podněty a požadavky na ostatní komise 

 

 

Komise letního biatlonu navrhuje výboru ČSB 

• Nominaci na mezinárodní soutěže dle pokynů na jednotlivé sezony 

• rozpočet RD, finanční příspěvek na TM a soutěž družstev ČP. Na soutěže ČP a regionální soutěže 

v letním biatlonu. 

 

 

V Praze dne 22.9.2022 

 

    Michael Fiedler 

                předseda komise  
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