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Předmět:  55. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              15. 5. 2017 18:00 – 20:30 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik,  M.Vydra,  V.Vojtuš , M.Hoferka, M.Souček 
 
Omluveni: 
 

 
 J.Létal, O.Kašťák 

Hosté:   K.Kubeška, J.Bareš, K.Tabery (Zdravotní komise ČSC, dále jen ZK ČSC) 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  ?. ?. 2017 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

Program jednání 
1) Návrhy k projednání po oblastech viz program jednání 
2) Kontrola úkolů 

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Organizace a Curling promo 
Volební členská schůze ČSC 2017 

- VV projednal a odsouhlasil úpravy návrhu Rozpočtu ČSC 2017 
- VV projednal organizační záležitosti konání členské schůze (obsazení komisí, 

pracovního předsednictva, atd.) 

Smlouva hlavního trenéra juniorských reprezentací (B.Askew) 

- VV projednal a schválil úpravy smlouvy (termín ukončení smlouvy, výše odměn) 

Pořízení Street curling 

- VV korespondenčně schválil nákup „Street curling“ od společnosti RockSolid. Nákup 
je součástí rozpočtu OQE a bude hrazen z programu DAP WCF.  

Návrh odměny členům Disciplinární komise ČSC a Smírčí a revizní komise ČSC. Obě 
komise jsou nezávislými orgány ČSC, proto odměnu stanovuje členská schůze v rámci 
rozpočtu. 

- VV korespondenčně schválil - 
a) DK ČSC: 0,- až 4.000,- Kč/osoba/rok v závislosti na počtu řešených případů, tj. 0 

případů = 0,- Kč/rok, 1 – 3 případy = 2.000,- Kč/rok, 4 a více případů = 4.000,- 
Kč/rok 

b) SRK ČSC: 2.000,- Kč/osoba/rok 
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Sout ěže a Reprezentace 
Organizace účastí reprezentačních týmů na ME 2017 a OQE 2017 

- VV odsouhlasil, že vše potřebné k organizátorům turnaje a WCF zajistí T.Egyházi 

MS seniorů 2017 

- VV schválil příspěvek 15.000,- Kč/tým na úhradu nákladů na účast týmů na MS 2017 

Výběrové řízení na kondičního trenéra reprezentací na období 06 – 08/2017 

- VV ČSC bere na vědomí doporučení Zdravotní komise ČSC ve věci vítěze 
výběrového řízení na kondičního trenéra reprezentací, Mgr. Zuzany Maňákové, DiS 

Zásady přidělování reprezentačních tréninků a program podpory výkonnostního curlingu 

- VV schválil úpravu zásad (vypuštění odkazů na kvalifikaci o ME) 

Pozvání na turnaj akademiků do Číny (dvoudenní turnaj) 

- VV pozvání zamítnul 

MS mixy 2017 

- VV schválil:  
a) přihlášku týmu na MS 2017 
b) přidělení finančního příspěvku na přípravu týmu ve výši 18.000,- Kč 
c) nominaci týmu ve složení: J.Vedral, D.Poštová, A.Krupanská, L.Klípa, J.Candra 

(vedoucí týmu) 

Zdravotní program reprezentací pro rok 2017 

- VV odsouhlasil úpravy programu platné pro rok 2017 navržené ZK ČSC 

Pravidla pro zapisování reprezentantů do péče Centra pohybové medicíny 

- VV schválil úpravu navrženou ZK ČSC 

Přihlášky týmů na ME 2017 a OQE 2017 

- VV schválil přihlášky týmů mužů a žen na ME a OQE 2017 
 

Rozhod čí, pravidla, ZK ČSC 
Úprava pravidel odměňování rozhodčích 

- VV odsouhlasil úpravu (navýšení odměn) materiálu „Pravidla odměňování rozhodčích 
ČSC“ 

Pravidla pro předkládání lékařských prohlídek, nové formuláře prohlídek 

- VV schválil, na základě návrhů předložených ZK ČSC: 
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a) úpravu pravidel ve znění 
b) nové formuláře LP (1. pro vrcholový curling, STM a extraligu, 2. pro výkonnostní 

sport) 

 

Rozvoj curlingu 
Reklamace osazení komínů na střeše haly Roztyly při rekonstrukci střechy 2012  

- VV vzal na vědomí, že dodavatel střechy firma HIPOS, reklamaci zamítla. Curling 
promo s.r.o. nechá nacenit opravu střechy  
 

Juniorský curling a UZPS 
Řád odměn trenérů STM ČSC a trenérů zápočtového curlingu studentů VŠ 

- VV schválil, s platností od 1.9.2017, úpravu materiálu „Řád odměn trenérů STM ČSC 
a trenérů zápočtového curlingu studentů VŠ“  

Program „Zkoušky curlingových dovedností“ 

- VV schválil realizaci programu, který připravila a předložila JK ČSC ve spolupráci se 
státním trenérem 

Projednané body jednání 

Sout ěže a Reprezentace 
Zhodnocení účasti na MS mixed doubles a MS seniorů 2017 

- VV vysoce ocenil umístění na MS mixed doubles. Postup na ZOH 2018 týmu těsně 
uniknul. 

 

Juniorský curling a UZPS 
STM – koncepce, rozpočet 

- VV vzal na vědomí informaci o stavu přípravy koncepce STM s ohledem na rozpočet 
pro rok 2017 

 

Organizace a Curling promo 
Státní dotace z MŠMT ČR pro rok 2017 

- VV vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu s přidělováním dotací z programů III., 
IV., V. a VI.  

 

Termín příštího jednání VV bude stanoven po Volební členské schůzi ČSC.  


