ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Z.S.
Statut komise mládeže ČSB

Složení komise:

- předseda:
- členové:

Jan Novák
Mgr. Vlastimil Vávra
Mgr. Jan Sucharda
Mgr. Jiří Václavík
Mgr. Martin Kalous

Pracovní skupiny při komisi mládeže:
• vedoucí trenéři SCM
• vedoucí trenéři SpS

Úkoly komise:
• navrhuje opatření k efektivnímu řízení a finanční i materiální podpoře Sportovních středisek
(dále SpS)
• navrhuje mladé sportovce do systému podpory talentované mládeže (TM)
• navrhuje zařazení sportovců do systému Sportovních center mládeže (SCM) vč. sportovců ve
sledování SCM
• spolupracuje s komisí biatlonu a letního biatlonu na termínech a skladbě disciplín závodů
v biatlonu a letním biatlonu - vycházet z termínů I. a II.KT SCM a závodů SCM cup (KL) v letním
přípravném období, závodů SCM open (Ly) a stěžejních mezinárodních biatlonových závodů
mládeže (ZODM, OH naděje, EYOF, YOG, MEJ a MSJ(D), Alpen cup, …) s využitím soutěží SLČR
(zima) v zimním závodním období
• navrhuje nominační kritéria a nominace sportovců pro mezinárodní soutěže mládeže (OH
naděje, EYOF, YOG) a VT mládeže
• navrhuje STK případné úpravy pravidel do pokynů pro danou sezónu
• vyhodnocuje úroveň domácích soutěží v kategorii žactva, dorostu a juniorů
• vyhodnocuje účelnost vynaložených prostředků na TM, SpS a SCM
• vyhodnocuje činnost SpS a SCM

Předkládá výboru ke schválení:
• návrhy na finanční a materiální podporu pro TM, SpS a SCM
• vyhodnocení, návrhy na složení a financování SpS a SCM
• nominační kritéria a nominace sportovců pro mezinárodní soutěže mládeže (OH naděje,
EYOF, YOG) a akce s nimi spojené
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ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Z.S.
Další organizační záležitosti:
• Komise je svolávána dle potřeby řešení aktuálních bodů programu a úkolů stanovených
výborem ČSB.
• Na jednotlivá zasedání jsou členové komise zváni písemně.
• K řešení úkolů a setkávání je možné využívat i on-line platformu (Meet/Zoom apod.).
• 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.
• Členové komise, kteří jsou pověřeni zpracováním písemného návrhu na jednání komise,
doručí tento návrh nejméně 3 dny před zasedáním ostatním členům event. dalším dotčeným
osobám.
• Z každého jednání komise je zpracován zápis, který obdrží všichni členové 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
Jan Novák
předseda komise
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