
 

Sekce LOB 
Zápis ze Shromáždění sekce (SS) dne 23.11.2021 

 

 

Místo jednání: On-line 

Přítomni: Škoda Přemek, Venhoda Milan, Klech Richard, Mareček Petr, Vodrážka Ondřej, Novotný 

Tomáš, Pecka Jan 

 

  

1. SS vzalo na vědomí zprávu o sezóně 2021 

Závody byly zrušeny z důvodu COVIDu. Pro možnost nominace na vrcholné závody se 

uskutečnily 2 nominační závody pro cca 140 závodníků (VRB). Současně se jednalo o 2 MČR 

pro kategorie H21 a D21. Akce byla uspořádána se souhlasem hygienické stanice za dodržení 

všech požadovaných hygienických opatření 

 

2. SS vzalo na vědomí hodnocení RD dospělých a děkuje všem účastníkům MS v Estonsku za 

předvedené výkony. Vyzdvihnout je třeba všechna umístění v TOP20 v závodech jednotlivců 

a 6. místo ve smíšených štafetách. (Škoda, Hančová) 

SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva dospělých Richardu Klechovi za celoroční 

práci. 

 

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

Estonsku za předvedené výkony. Ocenění zejména zasluhuje za výsledky na MED štafeta 

dorostenek Tereza Pecková, Hana Malečková, Adéla Randáková (zlato) a na MSJ 

Anežka Hlaváčová (bronz).  

SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva juniorů Romanu Horynovi za celoroční práci. 

 

4. SS vzalo na vědomí, že po skončení sezóny byly vypsány výběrové řízení na šéftrenéry 

reprezentačních družstev LOB.  

- Šéfetrenér dospělých byl vybrán Richard Klech 

- Šéfetrenér juniorů a dorostu byl vybrán Jan Pecka 

Oba šéftrenéři byli pověřeni vedením svých družstev na další období. 

 

5. SS vzalo na vědomí přípravu školení trenérů a rozhodčích za LOB, které bude v 3. čtvrtletí 

2022. 

 

6. SS vzalo na vědomí informaci o tom, že XI. Zimní olympiádě dětí a mládeže ČR, která se 

měla konat v roce 2022 ve Královehradeckém kraji byla přesunuta na rok 2023.  

Změna byla způsobena pandemií COVID. 

  

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

 

8. SS vzalo na vědomí, že se 21.-26.2.2022 uskuteční akademické MS v Jáchymově a informaci 

o přípravách od Ondřeje Vodrážky. 

 

9. SS vzalo na vědomí informaci Ondřeje Vodrážky o přípravách a nominaci na zimní 

universiádu (SUI) na prosinec 2021 

 

10. Klíč delegátů na shromáždění sekce LOB na rok 2022: vedení sekce, šéftrenéři 

reprezentačních družstev a jejich asistenti a zástupci pořadatelských oddílů v roce 2023. 

 

 

 

Zapsal:  Přemek Škoda 


