
 

Sekce LOB 
Zápis ze Shromáždění sekce (SS) dne 26.9.2015 

 

 

Místo jednání: Klepáčov 

Přítomni: Škoda, Venhoda, Mareček, Horyna, Koč, Kunc,  

  

1. SS vzalo na vědomí zprávu o sezóně 2015. Uskutečnily se tři ze čtyř víkendů – vesměs na 

výborné úrovni. SS konstatovalo, že z důvodu nepříznivých sněhových podmínek se 

neuskutečnil jeden závod v LOB (OSN) zařazený do kalendáře soutěží ČSOS. Je nutné 

konstatovat, že opakovaně se kalendář závodů v LOB sestavuje velmi problematicky. 

Potencionální pořadatelé uvádějí důvody jako ztrátovost a riziko špatných sněhových 

podmínek. 

 

2. Sekce LOB uvažovalo podat kandidaturu na pořádání MSJ a MED v LOB na rok 2018. 

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo sehnat pořadatelský subjekt, tak od tohoto záměru zatím 

ustupuje. 

  

3. SS vzalo na vědomí hodnocení RD dospělých a děkuje všem účastníkům MS v Norsku za 

předvedené výkony. Zvlášť oceňuje zisk bronzové medaile pro mužskou štafetu na 

Mistrovství světa v Norsku.  

SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva dospělých Richardu Klechovi za celoroční 

práci a pověřuje ho vedením družstva i na rok 2016. 

 

4. SS vzalo na vědomí hodnocení RD juniorů a dorostu a děkuje všem účastníkům MSJ a MED v 

Estonsku za předvedené výkony. Ocenění si zasluhuje Petr Horvát za stabilní výsledky do 20. 

místa a štafety juniorů (5. místo). SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva juniorů 

Romanu Horynovi za celoroční práci a pověřuje ho vedením družstva i pro rok 2016.  

  

5. Jako delegáti za sekci LOB byli na VH ČSOB zvoleni: Škoda, Horyna, Venhoda (náhradník 

Klech) 

 

6. SS bere na vědomí, že sekce LOB připravila pro zájemce z řad všech sekcí svazu týden výuky 

a zdokonalování běžeckého lyžování. Termín 15.-20.12.2015 – Horní Mísečky. 

 

7. Sekce schválila, že od nové sezóny budou vypisovány závody i pro kategorie D12 a H12. 

S tím dojde i k úpravě pravidel LOB a Soutěžního řádu pro LOB 

 

8. Klíč delegátů na shromáždění sekce LOB na rok 2016: vedení sekce a zástupci pořadatelských 

oddílů v roce 2017 

 

 

 

 

Zapsal:  Přemek Škoda 

 


