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Účel dokumentu 
Dokument obsahuje hlavní cíle VV ČSC v období 2013 - 2017. 

Hlavní cíle VV ČSC 
 

A) Podpora výkonnosti špičkového curlingu, tedy zvyšování úrovně špičkových týmů a 
hráčů a dosahování úspěchů na mezinárodním poli (ME, MS, MSJ, významné 
turnaje) 

B) Podpora rozvoje masového curlingu (zvyšování základny, nárůst počtu míst, kde se 
hraje curling) 

Cíle VV ČSC v jednotlivých oblastech 

ČSC organizace 
1) Motivace členské základny ke spolupráci na přípravě a řízení svazových věcí. 

2) Zvýšení informovanosti členské základny o chodu svazu – komunikace informace o 
jednání ČSC a komisí 

3) Organizované řízení svazu – rozdělení odpovědností, práce komisí, jednací řád VV 
ČSC, definované cíle, plán, vyhodnocení cílů 

Komunikace zahrani čí 
4) Podpora dobrého jména českého curlingu v zahraničí – zastupování svazu ve WCF a 

ECF 

5) Využití programů WCF pro rozvoj curlingu v ČR  - metodické podklady, dotace,… 

Marketing a komunikace 
6) Popularizace curlingu mezi veřejností (zvyšování znalosti, zájem o pasivní i aktivní 

vyzkoušení, aj.) 

7) Popularizace curlingu mezi potenciálními partnery (zvyšování znalosti, zájem o 
pasivní i aktivní vyzkoušení, aj.) 

8) Nastavení cest k získávání prostředků na činnost (marketingová agentura, 
spolupráce s konkrétními subjekty, aj.) 

9) Mobilizaci členské základny k vyšší aktivitě při rozvoji curlingu v ČR (hledání 
příležitostí, kontaktů na potenciální partnery, aj.) 

Rozvoj curlingu 
10) Vytvoření podmínek pro vznik curlingových klubů ve všech krajských městech ČR 
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- využití zvýšeného zájmu o curling v olympijském roce 2014 

- administrativní, materiální a odborná pomoc při zakládání nových klubů 

- využití mobility studentů Vysokých škol 

- zvýšení členské základny v České republice na 800 curlerů  

11) Umístění části ligové soutěže mimo Prahu 

12) Podpora pořádání curlingových akcí a turnajů mimo Prahu (MČR Mixy, Pohár ČSC) 

13) Výchova trenérů a tvorba metodických materiálů 

14) Podpora výstavby curlingových hal  

Juniorský curling 
15) Podpora výkonnosti a konkurenceschopnosti juniorských týmů 

- Zvýšení členské základny juniorů v České republice na 150 curlerů 

- 20 týmů chlapců a děvčat v hlavní kategorii  

- podpora zájmu o juniorský curling v klubech (výhodnější podmínky, prostor, 
motivace trenérů juniorských týmů) 

16) Zvýšit atraktivitu soutěží juniorů a SCM 

17) Podpora rozvoje Vysokoškolského curlingu 10 VŠ 

Soutěže a reprezentace 
18) Zvýšení počtu konkurenceschopných týmů (úprava herního systému a nominací, 

podpora přípravy více týmů 4) 
19) Nastavení optimálního herního systému a kalendáře pro příští olympijský cyklus 

2014-2018 

20) Zvýšení zájmu curlingové veřejnosti o průběh MČR (formy prezentace soutěží 

21) Zvýšit úroveň řízení soutěží (stabilizace základny rozhodčích, institut delegáta 
rozhodčích 

22) Úspěšné zvládnutí olympijské agendy v sezóně 2013-2014 

23) Zabezpečení reprezentačních týmů kvalitními trenéry 

Ekonomika 
24) Stabilita rozpočtu svazu  

Curling Promo, s.r.o.  
25) Řešení situace konce pronájmu pozemku pod halou na Roztylech 

26) Zpřístupnění relevantních informací členské základně svazu o chodu a řízení 
společnosti Curling Promo 
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27) Společnost Curling Promo řízená na základě stanovených cílů 

28) Dořešení finančních operací mezi ČSC a Curling Promo z doby výstavby 

Legislativa  
29) Stanovy a související řády v souladu s novou legislativou (nový občanský zákoník) 

30) Stanovení pravidel v oblasti smluv a práce s partnery (pravidla pro výběrová řízení) 

31) Uspořádání smluvních vztahů týmů a členů ČSC (smlouvy reprezentace, dotace 
klubům apod.) 

32) Podpora právního vědomí členů VV ČSC 


