Zápis ze Shromáždění sekce LOB (SS) dne 15.11.2020
Místo jednání: On-line
Přítomni: Škoda, Venhoda, Klech, Mareček, Horyna, Hašek
1. SS vzalo na vědomí zprávu o sezóně 2020. Uskutečnily se dva ze čtyř plánovaných víkendů:
STH a VLI, oba na velmi dobré úrovni. Je nutné konstatovat, že lze pravidelně těžko sestavit
kalendář závodů v LOB.
2. SS vzalo na vědomí hodnocení RD dospělých a děkuje všem účastníkům ME ve Švédsku za
předvedené výkony. Zvlášť oceňuje umístění v TOP TEN Jakuba Škody (10.), Lenky
Mechlové (5.) a Petry Hančové (9.).
SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva dospělých Richardu Klechovi za celoroční
práci a pověřuje ho vedením družstva i na rok 2021.
3. SS vzalo na vědomí hodnocení RD juniorů a dorostu a děkuje všem účastníkům MSJ a MED
ve Švédsku za předvedené výkony. Ocenění zasluhuje za výsledky na MED Matyáš Štregl
(zlato) a Marek Štěrba (bronz). Na MSJ zasluhuje ocenění Jan Hašek (6. místo)
SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva juniorů Romanu Horynovi za celoroční práci
a pověřuje ho vedením družstva i pro rok 2021.
4. SS vzalo na vědomí informaci o úspěšném průběhu závodů v LOB na IX. Zimní olympiádě
dětí a mládeže ČR 2020, která se uskutečnila v Karlovarském kraji. Poděkování patří Luďku
Bartošovi a celému týmu pořadatelů.
5. SS projednalo a schválilo úpravu Soutěžního řádu LOB s platností od 1.12.2020. Změny se
týkají upřesnění účasti cizinců na závodech M ČR.
6. Jako delegáti za sekci LOB byli na VH ČSOB zvoleni: Škoda, Venhoda, Mareček, Procházka
7. SS vzalo na vědomí, že se 22.-28.2.2020 uskuteční akademické MS v Estonsku.
8. SS vzalo na vědomí, že byla přesunuta Světová zimní universiáda (SUI), jejíž součástí je také
LOB, na prosinec 2021
9. Na příští volební období byli do vedení sekce zvoleni: Přemek Škoda (předseda) Milan
Venhoda (místopředseda), Petr Mareček (člen)
10. Klíč delegátů na shromáždění sekce LOB na rok 2021: vedení sekce a zástupci pořadatelských
oddílů v roce 2022
Zapsal: Přemek Škoda

