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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

15. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

6. 1. 2014 18:00 – 21:10

Přítomní:

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Omluveni:

D. Šik, M. Hoferka, P. Kovač, M. Peška, V. Vojtuš, M.
Souček
P. Winkelbauer

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

3. 2. 2014 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Organizace ČSC
Dokument CÍLE ČSC
-

VV projednal a schválil dokument CÍLE ČSC (obsahuje hlavní cíle VV ČSC pro
období 2013 – 2017)

Řádná valná hromada ČSC 2014
-

předseda VV ČSC svolává řádnou VH ČSC na termín 31.květen 2014, od 10,00 hod.,
restauraci hotelu Globus

Komunikace zahraničí
Národní kouč ČSC D.Rafael
-

VV rozhodl, po dohodě s D.Rafaelem, že odměna D.Rafaela v měsících 1-3/2014
bude snížena o 50%
Nájemní smlouva bytu, ve kterém bydlí D.Rafael bude ukončena k 30.4.14
VV zamítnul cestu D.Rafaela na curlingový turnaj do Moskvy s repre týmem mužů
(20. – 23.1.2014). D. Rafael se zúčastní s týmem mužů turnaje v Hamburku.
Reprezentační týmy budou informovány, že národní kouč je plně zodpovědný za
vedení a přípravu týmů na MS v souladu s dříve zveřejněnými právy a povinnostmi
hlavního trenéra ČSC (9/2013)

Soutěže a reprezentace
MS seniorů 2014
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-

VV schválil nominaci týmu mužů a žen na MS seniorů 2014:
muži: P.Kovač, R.Podlena, P.Málek, T.Král
ženy: M.Vařečková, M.Měchurová, J.Horáčková, J.Slavíková

MS mixed doubles 2014
-

VV schválil nominaci týmu: T.Paul, Z.Hájková

MS juniorů 2014
-

VV schválil nominaci týmů na MS juniorů 2014:
junioři (podmínečně v případě postupu z EJCC 2014): M.Černovský, Š.Hron,
J.Splavec, K.Krupanský, J.Zelingr
juniorky: Z.Hájková, I.Janatová, A.Baudyšová, K.Svatoňová, E.Srnská
VV schválil návrh rozpočtu (100.000,- Kč/tým) na účast týmu na MSJ 2014 + 40.000,Kč/tým na přípravu, který předložila ekonomická komise
VV odsouhlasil návrh týmu juniorek, aby vedoucím výpravy byla A.Kubešková a
potvrdil, že na MSJ pojede pouze jeden vedoucí výpravy

MS mužů a žen 2014
-

VV schválil návrhy rozpočtů (návrhy předložila ekonomická komise)a)
muži: 250.000,- Kč/tým na účast týmu + 50.000,- Kč na přípravu
b)
ženy: 280.000,- Kč/tým na účast týmu + 50.000,- Kč na přípravu

Příspěvek na zajištění účasti týmů na EJCC, MS mixed doubles, ME mixy, MS seniorů –
-

VV schválil tzv. organizační příspěvek na administrativní zajištění účasti týmů na
soutěžích ve výši 4.000,- Kč/soutěž, který bude vyplacen až po odevzdání závěrečné
hodnotící zprávy o účasti repre týmu(ů) v soutěži

Vedoucí výprav na ME mužů a žen, MS mužů a žen, MSJ –
-

VV rozhodl, že vedoucí výprav budou předkládat detailní zprávu o své činnosti v době
konání soutěže (popis bude součástí vyhodnocení akce, které vedoucí výpravy
předkládá)

Úprava pravidel reprezentačních tréninků
-

VV odsouhlasil úpravu s platností od 13.1.2014 týkající se podmínek pro bezplatné
přidělení tréninku
dále se jednalo o variantě přerozdělení tréninkových kapacit reprezentace za účelem
širší podpory výkonnostního curlingu. Změna pravidel tréninků reprezentace bude
platná pro přípravu na mistrovské soutěže konané v nové sezóně nejdříve tedy
5/2014

Organizace EJCC 2015 v Praze
-

VV schválil pořádání EJCC 2015 v Curlingové aréně Roztyly (3. – 9.1.2015). WCF si
vyhrazuje právo vydat oficiální zprávu jako první, jakmile WCF s konečnou platností
rozhodne o našem pořadatelství a uzavře s ČSC příslušnou dohodu.
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Ekonomika
Ekonomická komise
-

VV schválil doplnění komise o členy Romana Podlenu a Jiřího Kalouska

Rozvoj curlingu a TMK
Koncepce rozvoje curlingu
-

VV schválil materiál Koncepce rozvoje curlingu v roce 2014 až 2017.

Hodnocení trenérů mládeže za rok 2013
-

VV ČSC schválil hodnocení trenérů (K.Kubeška, S.Frederiksen), které bude
předloženo na Český olympijský výbor

Projednané body jednání
Organizace ČSC
V návaznosti na schválení dokumentu Cíle ČSC a koncepce rozvoje curlingu, VV projednal
návrh hlavních priorit v jednotlivých oblastech pro období 1-4/2014
-

Komunikace a Curling Promo, D. Šik
o Pronájem pozemku curlingové haly Roztyly
o Výsledky a hodnocení jednatele Curling Promo
o Standard pro Kvalita ledu

-

Marketing a komunikace, M. Souček
o Koncepce marketingu
o Olympijský park Letná
o ZOH – Media, TV komentátoři

-

Rozvoj curling a TMK, M. Hoferka
o Propagační akce v regionech v období ZOH
o Metodické materiály pro trenéry
o Systém výběru trenérských pozic

-

Ekonomika, P. Kovač
o Systém tvorby rozpočtu 2014
o Dotace na organizaci EJCC (bude-li schváleno)

-

Soutěže a Reprezentace, P. Winkelbauer
o Národní kouč, repre trenéři, týmový trenéři
o Systém soutěží 2014-2018
o Podmínky tréninků reprezentací, podpora výkonnostního curlingu

-

Juniorský curling, V. Vojtuš
o Koncepce juniorského curlingu
o Zapojení dalších Vysokých škol v ČR
o Statut komise JK
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-

Legislativa a doping, M. Peška
o Stanovy ČSC
o Formální úprava řádů a pravidel
o Příprava VH ČSC

Curlingová hala Roztyly
Pronájem pozemku curlingové haly Roztyly
-

D. Šik informoval o jednání pracovní skupiny

Rozvoj curlingu a TMK
Zájem ZS stadionu Třemošná o curling
-

D.Šik a V.Vojtuš informovali o svém jednání na ZS Třemošná (viz. zápis z jednání)

Organizace ČSC
Juniorský curling a UZPS
Statut juniorské komise
-

VV vyzval komisi k předložení návrhu statutu a seznamu nových členů komise

Marketing a komunikace
Marketingová agentura
-

VV projednal termíny vyhlášení nového výběrového řízení

Olympijský park Letná
-

-

M.Souček informoval VV o stavu příprav (technicky spolupracuje Curling promo s.r.o.)
program akce bude konkretizován na jednání zástupců ČSC, Curling promo a
organizátora akce společnosti Eventime, které proběhne v týdnu 13. – 18.1. (v
návaznosti na jednání budou osloveni dobrovolníci)
v jednání je výše ocenění práce dobrovolníků

ZOH – média a komentátoři
-

VV vzal na vědomí informace M.Součka (komentátorem ČT v Soči bude K.Kubeška,
do studia ČT bude připraven D.Šik, byli zajištěni dobrovolníci pro technickou podporu,
atd.)

Zprávy členů VV ČSC
Přítomní členové VV podali zprávy o stavu oblastí, za které zodpovídají.

