Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

34. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

4. 5. 2015 18:00 – 21:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D. Šik, M. Hoferka, M. Souček, V. Vojtuš, M.Vydra

Omluveni:

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

1. 6. 2015 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, pověření
Organizace
Rezignace člena VV ČSC
-

VV přijal rezignaci P.Winkelbauera na pozici člena a místopředsedy VV ČSC

Členská schůze ČSC
-

VV upravil návrh rozpočtu z Rady Předsedů ČSC v oblasti výnosů: upraven příspěvek
z loterií od ČOV a to v důsledku snížení příspěvku pro rok 2015

Ekonomika
Příspěvek z loterií od ČOV
-

VV projednal způsob reakce na úpravu podmínek ČOV pro poskytování příspěvků
z prostředků loterijních společností jejímž důsledkem je snížení příspěvku pro rok
2015 o cca 0,5 mil. Kč. Písemnou reakci zpracuje VVO.

Směrnice o cestovném
-

VV odsouhlasil úpravu směrnice, kterou navrhla Unie ZPS ČR

Juniorský curling a UZPS
Odevzdávání lékařských prohlídek u juniorských soutěží
-

VV potvrdil stanovisko ZK ČSC, tj. nezkracovat termín pro jejich odevzdání

Český svaz curlingu 2
Zápis jednání VV ČSC
Problematika přechodu individuálních členů ČSC pro kluby
-

-

VV schválil úpravu Pravidel pro Individuální členy ČSC, kterou předložila JK ČSC
VV schválil návrh JK ČSC zrušit v Rozpočtu ČSC 2015 v sekci "13: Příspěvek ČOV z
loterií" poznámku z bodu 16/2 a) 1. členi SpS a SCM ČSC registrovaní v klubech se
započítávají v koeficientu 0,5.
VV schválil pravidla pro příspěvky od členů SCM a SpS
VV odložil projednání konceptu curlingového kroužku

Soutěže a Reprezentace
Pochybení rozhodčího R.Podleny
-

VV projednal podnět R.Podleny týkající se rozhodnutí KR ČSC ve věci jeho
pochybení při finálovém turnaji divizí 4. – 6.4.2015 a potvrdil závěry z rozhodnutí KR
ČSC ze dne 9.4.2015

MS mixy 2015
-

VV schválil odeslání přihlášky na MS mixy 2015

MS seniorů 2015
-

VV schválil příspěvek 15.000,- Kč/tým na úhradu nákladů na účast týmů na MS 2015,
VV ocenil výsledky obou týmů na MS. Oba týmy skončili jednu příčku od postupu do
play-off.

YOG 2016
-

VV projednal problematiku nominace na turnaj a rozhodl, že na příští zasedání budou
pozvání S.Frederiksen a J.Snítil (budou projednány možnosti zajištění reprezentace s
ohledem na juniorské reprezentace)

Marketing a komunikace
Výběrové řízení marketingová agentura
-

ze dvou agentur, které projevily zájem odsouhlasil VV spolupráci s agenturou Sport
Garant. VV pověřil dalším jednáním s agenturou MSO.

Projednané body jednání
Organizace
Členská schůze ČSC
-

VV projednal organizaci ČS

Účast K.Kubešky (člen komise WCF) na zasedáních WCF
-

VV odložil rozhodnutí ve věci stanovení podmínek pro účast K.Kubešky na
zasedáních
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Curling Promo
Curlingová hala
-

VV vzal na vědomí, že curlingové kruhy budou barevně založeny shodně jako
v sezóně 2014/15
VV vzal na vědomí, že v průběhu letní přestávky vydá Curling promo s.r.o. na
investice cca 260 tisíc Kč (z toho cca 50 tisíc Kč bude hrazeno z DAP WCF)
VV vzal na vědomí, že sezóna 2014/15 bude ukončena nejpozději 26.5. a sezóna
2015/16 bude zahájena 22.8.

Soutěže a Reprezentace
Kvalifikační turnaj o ME 2015
-

VV vzal na vědomí informaci, že z turnaje odstoupil tým žen Liboc 1
VV vzal na vědomí informaci, že svaz řeší u hráčky E.Kolčevské (tým Liboc 3) její
oprávněnost startovat na ME 2015

Lékařské zabezpečení reprezentací
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu objednávání LP pro reprezentace mužů a žen A
až D a pro juniorské reprezentace

Marketing a komunikace
Turnaj novinářů
-

VV vzal na vědomí, že konání turnaje je přesunuto na září 2015

Webstreaming
-

VV projednal problematiku a budoucnost webstreamingu (malá sledovanost, nízká
kvalita, apod.)

Česká televize
-

VV vzal na vědomí informaci MSO k požadavkům ČT k přenosům z MS muži 2015

Rozvoj curlingu
Plán akcí ČSC 2015/16
-

VV vzal na vědomí úpravu plánu akcí zahrnující konání akcí ČSC v hale Roztyly i
v hale Zbraslav. VV bude dále jednat s CC Zbraslav o výši úhrady za pronájem haly
pro jeden hrací den. V případě, že se svaz s halou na výši úhrady nedohodne VV
nedoporučí plán akcí členské schůzi 2015 ke schválení.

Státní trenér, instruktor českých trenérů
-

VV projednal vypsání výběrového řízení na obsazení pozice státního trenéra a
instruktora českých trenérů
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-

VV projednal přípravu programu pro získání příspěvku z „Olympijská solidarita MOV –
program pro trenéry“

Hodiny pro VŠ
-

VV projednal možnost přesunu čtvrtečních hodin na středu. M.Plzák osloví UK
Přírodověda.

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

