Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

21. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

7. 7. 2014 18:00 – 22:05

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

P. Kovač

Hosté:

K.Chaloupek

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

11. 8. 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
Komunikace a Curling promo
Měření teplot ledu
-

VV schválil nabídku firmy Elmar na systém snímání teplot ledu

Juniorský curling a UZPS
Dětské kruhy
-

VV schválil umístění obrysů tzv. dětských kruhů na dráhu č.1 v Curling Aréně

Pořádání turnaje Olympic Hopes 2014
-

VV odsouhlasil zorganizovat turnaj OH 2014 (varianta A minimální z předloženého
materiálu) a předal k projednání v SK ČSC navržený termín konání 5. – 7.12.2014

Soutěže a reprezentace
Pravidla postupu při zařazování reprezentantů do péče Centra sportovní medicíny
-

z přidělených 6 míst má svaz v současnosti k dispozici 2
VV schválil předložená pravidla - variantu B

Přihláška a soupiska reprezentačního týmu na kvalifikaci MS Wheelchair 2014
-

VV schválil přihlášku a soupisku
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Reprezentační týmy mužů a žen „B“ a „C“
-

VV rozhodl, že s platností od 1.1.2014 ustanovuje reprezentační týmy „B“ a „C“,
kterými se stávají týmy, jenž se umístí v MČR mužů a žen na 2. a 3.místě.

Vedoucí výpravy na ME 2014
-

VV schválil Tomáše Egyháziho na pozici vedoucího výpravy (s vedoucím výpravy
svaz uzavře smlouvu)

Týmový kouč repre ženy a muži
-

VV schválil za týmového kouče D.Šika
VV ČSC bere na vědomí informaci o probíhajícím jednání reprezentačního týmu
mužů, týkající se osoby týmového trenéra. VV ČSC schvaluje odklad termínu, do
něhož má tým mužů oznámit osobu týmového coache, do 31.7.2014. Pokud do
tohoto data tým mužů nenavrhne svého trenéra, bude situace řešena v součinnosti s
trenérsko-metodickou komisí.

Zásady přidělování repre tréninků a program podpory výkonnostního curlingu
-

VV schválil nově navržené zásady

Rozvoj curlingu a TMK
Šéftrenér juniorských reprezentací
-

VV vzal na vědomí, že podmínky pro účast ve výběrovém řízení splnili S.Frederiksen
a K.Kubeška
VV vybral na pozici šéftrenéra reprezentací juniorů ČSC S.Frederiksena pod
podmínkou, že do 31.7. předloží:
a) jméno/jména asistentů pro tým juniorů/juniorek
b) podrobný časový harmonogram akcí juniorských reprezentačních týmů s
předběžným rozpočtem.

Hlavní trenér SCM
- VV rozhodnul o vyhlášení výběrového na hlavního trenéra SCM a potvrdil časový
harmonogram řízení
Legislativní
Výběrové řízení na právní zastupování ČSC
-

VV podrobně projednal tři předložené nabídky a rozhodnul:
a)
b)
c)
d)

prozatím upřednostnit hodinovou sazbu před paušálem
doplňující dotazy, které povedenou k lepšímu porovnání nabídek, VV položí
zájemcům korespondenčně
vyhodnocení nabídek – každý člen VV určí pořadí 1. až 3.místo, jednotlivým
místům bude přiděleno bodové ohodnocení 5-3-1
VV o vítězné nabídce rozhodne per-o-lam
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Ekonomika
Objednávky služeb, materiálu, apod. – veškeré objednávky vystavuje sekretariát ČSC
-

na ČUS probíhala kontrola NKÚ a vyžadoval u všech faktur objednávky

Marketing a komunikace
Výběrové řízení na marketingovou agenturu zastupující ČSC
-

VV odsouhlasil vyhlášení nového výběrového řízení

Návrh na změnu web stránek ČSC
-

VV projednal návrh a schválil variantu A (VV požádal o předložení harmonogramu a
ceníku prací)

Projednané body jednání
Curlingová hala Roztyly
Jednání pozemek Roztyly
-

VV projednal návrh odpovědi ČSC na návrh ceny pozemku.

Rozvoj curlingu
Jednání MŠMT
-

VV bere na vědomí záměr jednání předsedy ČSC s MŠMT, jednání proběhne na
začátku srpna.

Jednání ČOV
-

VV rozhodl o vstupu do jednání s ČOV ve věci realizace curlingu v rámci programu
revitalizace sportovních center (Nymburk, Harrachov).

Curling na ZS HASA
-

VV vzal na vědomí, že ZS HASA nemá pro curlery volnou kapacitu

Soutěže a reprezentace
Smlouvy s repre týmy mužů, žen a mixů
-

VV vzal na vědomí, že repre smlouvy s hráči byly uzavřeny
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Curling promo
Zahájení sezóny 2014/15
-

VV projednal možnost zahájení sezóny v termínu 23.8. PWI zjistí zájem
reprezentačních týmů o možní uskutečnění repre kempu v termínu 23. – 24.8.

Informace o Curling promo
-

-

D. Šik informoval o průběhu mimořádného jednání VV konaného dne 23.6. a jednání
s jednatelem a dozorčí radou Curling Promo téhož dne. Předmětem byla úprava
smluvních vztahů.
VV projednal zpřístupnění některých informací týkající se aktuálních změn smluvních
vztahů Curling Promo směrem k členské základně. Sekretář ČSC byl informmován
podrobněji..

Marketing a komunikace
Mediální plán svazu na období 2014/15
-

VV návrh plánu projednal a požádal o dopracování

Juniorský curling a UZPS
Komise pro curling handicapovaných sportovců
-

VV odložil možnost zřízení komise na podzim 2014

Akce Sporťáček
-

VV projednal účast svazu na akci (případná účast na akci v Plzni závisí na rozvoji
curlingu v Třemošné)

Komise pro akademický sport
-

VV projednal stav organizace výuky studentů VŠ ve školním roce 2014/15

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

