
 

Sekce LOB 
Zápis ze Shromáždění sekce (SS) dne 1.10.2016 

 

 

Místo jednání: Pustá Rybná 

Přítomni: Škoda, Venhoda, Klech, Mareček, Kunc, Pavlíková 

Omluven:  Pecka 

Jako host: Vystavěl 

  

1. SS vzalo na vědomí zprávu o sezóně 2016. Uskutečnily se 2 ze čtyř víkendů EKP a OSN 

(jeden závod) – na výborné úrovni. Je nutné konstatovat, že lze pravidelně těžko sestavit 

kalendář závodů v LOB. Jsou uváděny důvody jako ztrátovost a riziko špatných sněhových 

podmínek. 

 

2. Sekce LOB uvažuje podat kandidaturu na pořádání ME, MSJ, MED a Veteránské MS v LOB 

na rok 2019. Prostor – oblast Jeseníků. Jako garant bude Dušan Vystavěl. /kol připravit 

kandidaturu – předložit na VV ČSOS. 

  

3. SS vzalo na vědomí hodnocení RD dospělých a děkuje všem účastníkům ME v Rakousku za 

předvedené výkony. Zvlášť oceňuje zisk umístění Hany Hančíkové (3 × velká bedna) a štafety 

– všechny do 6. místa. 

SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva dospělých Richardu Klechovi za celoroční 

práci a pověřuje ho vedením družstva i na rok 2017. 

 

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

Rakousku za předvedené výkony. Ocenění si zasluhuje na MSJ Petra Hančová za zisk stříbrné 

medaile. Dále výsledky na MEDu Jan Hašek (bronz) a Ondřej Hlaváč (5. místo)SS děkuje 

šéftrenérovi reprezentačního družstva juniorů Romanu Horynovi za celoroční práci a pověřuje 

ho vedením družstva i pro rok 2017.  

 

5. SS oceňuje zisk bronzové medaile Jakuba Škody na akademickém MS v Rusku 

 

6. SS vzalo na vědomí, že VIII. Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2018 byla přidělena na 

Pardubického kraje a do programu byl zařazen LOB. 

 

7. Při volbách byli do vedení sekce LOB zvoleni: 

Předseda: Přemek Škoda 

Místopředseda: Petr Mareček 

Člen:  Milan Venhoda 

  

8. Jako delegáti za sekci LOB byli na VH ČSOB zvoleni: Škoda, Mareček, Venhoda, Procházka 

 

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

a zdokonalování běžeckého lyžování. Termín 11.-16.12.2016 – Horní Mísečky. 

 

10. Dušan Vystavěl informoval vedení sekce o připravovaných akcí v LOB na akademickém 

mezinárodním poli tj. o zimních světových universiádách 2019 (Rusko), 2021 (Švýcarsko), 

kde by měl být zařazen i LOB. 

 

11. Klíč delegátů na shromáždění sekce LOB na rok 2017: vedení sekce a zástupci pořadatelských 

oddílů v roce 2018 

 

 

Zapsal:  Přemek Škoda 


