Sekce LOB
Zápis a usnesení ze Shromáždění sekce (SS) dne 15.9.2018
Místo jednání: Kladky
Přítomni: Škoda, Venhoda, Klech, Mareček, Horyna, Zdráhal

1. SS vzalo na vědomí zprávu o domácí sezóně 2018. Uskutečnily se všechny tři plánované víkendy
Carlsfeld, MLA a STH (z důvodů sněhových podmínek přesunutý na pozdější termín) – na velmi
dobré úrovni. Je nutné konstatovat, že lze pravidelně těžko sestavit kalendář závodů v LOB. Jsou
uváděny důvody jako ztrátovost a riziko špatných sněhových podmínek.
2. SS vzalo na vědomí hodnocení RD dospělých a děkuje všem účastníkům ME v v Bulharsku, AMS
a na SP za předvedené výkony. Zvlášť oceňuje vynikající umístění na ME: Jakuba Škody, Lenky
Mechlové (9. místa), Radka Lacigy (12.), Petry Hančové (12.místo) a štafetu mužů (5.).
Dále lze vyzdvihnout umístění Jakuba Škoda na SP v USA (4. a 10. místo).
SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva dospělých Richardu Klechovi za celoroční
práci a pověřuje ho vedením družstva i na rok 2019.
3. SS vzalo na vědomí hodnocení RD juniorů a dorostu a děkuje všem účastníkům MSJ a MED v
Bulharsku za předvedené výkony. Ocenění zasluhuje za výsledky na MEDu Jan Hašek (7. Místo) a
Bartoše (10.).
SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva juniorů Romanu Horynovi za celoroční práci
a pověřuje ho vedením družstva i pro rok 2019.
4. SS vzalo na vědomí ukončení spolupráce s ONE WAY.
5. SS vzalo na vědomí, o uskutečněné VIII. Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2018. LOB bude v
biatlonovém areálu Letohrad pod vedením Petra Marečka S prvními přímými přenosy do ČT.
Poděkování patří mj. Janu Pickovi a Ondřeji Vodrážkovi za spolupráci s ČT.
6. Jako delegáti za sekci LOB byli na VH ČSOB zvoleni: Škoda, Venhoda, Procházka, Zlesáková.
7. SS vzalo na vědomí, že sekce LOB připravila pro zájemce z řad všech sekcí svazu týden výuky a
zdokonalování běžeckého lyžování. Termín 9.-14.12.2018 – Horní Mísečky.
8. SS vzalo na vědomí, že se 1.-12.3.2019 se uskuteční Zimní univerziáda (RUS), kde bude i LOB.
9. SS ukládá vedení sekce zapracovat změny v Pavidlech a SŘ, které byly na SS projednány.
9. SS určilo klíč delegátů na shromáždění sekce LOB na rok 2019: vedení sekce a zástupci
pořadatelských oddílů v roce 2020.
Zapsal: Přemek Škoda

