Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

39. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

7. 12. 2015 18:00 – 21:30

Přítomní:
Omluveni:

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

D.Šik, M.Hoferka, M.Souček, M.Vydra, O.Kašťák, J.Létal,
V.Vojtuš
-

Hosté:

J.Candra (bod – termín konání finálového turnaje MČR 15/16 mužů a
žen), K.Chaloupek (bod – Zdravotní komise ČSC), M.Neznal

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

11. 1. 2016 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
Státní dotace na údržbu pro rok 2015
-

VV korespondenčně schválil, že Tj Sokol Liboc může žádat o dotaci prostřednictvím
svazu

Komentování přenosů curlingu z MS, MSJ, ME, ZOH
-

VV stanovil sazbu (400,- Kč/hod.), která se vyplácí komentátorům v případě, že
subjekt komentátory sám neodměňuje

Pojištění odpovědnosti orgánů svazu
-

VV odsouhlasil, že svaz nechá pojistit orgány svazu na částku 10 mil. Kč/rok od
1.1.2016

Soutěže a Reprezentace
Přihlášky na MS seniorů a MS mixed doubles 2016
-

VV korespondenčně schválil přihlášku týmů ČR

Materiál Kvalifikace mixed doubles na ZOH 2018
-

VV korespondenčně schválil systém kvalifikace
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ME mužů a žen 2015
-

VV korespondenčně schválil sponzory týmu žen (Asham, Bohemia Finance)
VV korespondenčně schválil jmenné nominace týmů (muži: D.Šik, E.Šik, R.Boháč,
T.Paul, K.Chaloupek, fizioterapeut M.Cikrytová, trenér: B.Askew, ženy: A.Kubešková,
T.Plíšková, A.Baudyšová, E.Kolchevskaia, K.Savotoňová, trenér: K.Kubeška)

Rozpočty účasti týmů na MSJ „B“ 2016 a MS mixed doubles 2016
-

VV korespondenčně schválil:
a) rozpočet MS mixed doubles 2016
b) rozpočet MSJ „B“ 2016 včetně jeho navýšení o 30.000,- Kč

Termínová kolize MS mixed doubles 2016 a Finálového turnaje MČR mužů a žen 2015/16
-

VV korespondenčně schválil vyhlášení ankety týkající se termínové kolize (termín pro
vyjádření klubů byl stanoven na 9.11.2015)

MČR mixed doubles 2015
-

VV korespondenčně schválil Dodatek k hernímu a soutěžnímu řádu MČR Mixed
doubles platný pro rok 2015

MSJ „B“ 2016
-

VV korespondenčně schválil jmennou nominaci (junioři: M.Černovský, K.Krupanský,
Š.Hron, V.Novák, L.Klípa, juniorky: A.Baudyšová, M.Baudyšová, E.Srnská,
K.Špundová, A.Krupanská, trenéři: S.Frederiksen, M.Vojtuš, vedoucí výpravy:
M.Cikrytová)

Přesun finálového turnaje mužů a žen MČR 2015/16 v souvislosti s kolizí s MS mixed
doubles 2016
-

VV doporučil přesun finále na termín 18. – 22.3.2016 a rozhodl o svolání Mimořádné
členské schůze ČSC
předseda ČSC svolává MČS ČSC na termín 15.1.2016, 19,00 hod. v hotelu Globus.
Hlavním bodem bude návrh VV ČSC na úpravu Plánu akcí ČSC 2015/16.

MS seniorů 2016
-

VV schválil jmennou nominaci (muži: P.Kovač, M.Barták, P.Málek, R.Podlena,
J.Havel, ženy: L.Šafránková, I.Sedláčková, V.Siveková, I.Danielisová, J.Slavíková)

Účast S.Frederiksen na ME 2015 v pozici trenéra týmu Maďarsko
-

VV vyjádřil zklamání nad účastí S.Frederiksena na pozici trenéra maďarské
reprezentace bez jakékoliv předchozí informace na svaz a rozhodl, že
S.Frederiksenovi bude zasláno písemné stanovisko VV ČSC
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Juniorský curling a UZPS
Vyhlášení výběrového řízení na Vedoucího trenéra zápočtového curlingu
-

VV korespondenčně schválil vyhlášení výběrového řízení
do řízení se v termínu nepřihlásil žádný zájemce. VV následně schválil do pozice
vedoucího trenéra na dobu dva roky J.Splavce, který svůj zájem písemně projevil den
po termínu pro odevzdání podkladů do řízení

Turnaj EJCT Praha /11/2015)
-

VV vzal na vědomí vyúčtování akce a odsouhlasil odměny pořadatelům

Olympic Hopes 2016
-

VV korespondenčně schválil rozpočet turnaje
VV vzal na vědomí informaci, že jednání V4 potvrdilo konání turnaje v březnu 2016 v
Praze

Olympic Hopes 2015 (Polsko, 18. – 20.12.2015)
-

VV rozhodl, že nevyšle týmy na turnaj o jehož konání přišla informace 27.11.2015 a
polský pořadatel neodpovídá na žádné maily

Ekonomika
Materiál Rozdělování prostředků z loterií prostřednictvím projektů ČSC v roce 2015
-

VV korespondenčně materiál schválil

Žádosti klubů o přidělení grantů z loterií
-

VV schválil návrh JK ČSC na rozdělení grantů pro rok 2015 s úpravou, že žádosti CC
Sokol Liboc budou převedeny do roku 2016
VV připraví metodiku žádosti pro rok 2016

Curling promo
- VV schválil, že horní parkoviště bude otevřeno trvale pro všechny registrované hráče
- v reakci na dopis klubu CC Letící kameny Praha VV schválil limity pro počet
klubových akcí v jednotlivých měsících (s výjimkou prosince – žádná akce a listopadu
– jedna akce není stanoven žádný limit)

Rozhodčí, pravidla, ZK ČSC
Komise rozhodčích ČSC
-

VV odsouhlasil změnu v komisi s platností od 1.12.2015: z důvodu časové
zaneprázněnosti se P.Winkelbauer přesunul na pozici člena komise. Pověřeným
předsedou komise se stal O.Kašťák.
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Oblečení rozhodčích
-

VV odsouhlasil vypsání výběrového řízení na oblečení rozhodčích (odsouhlasena
varianta a) předloženého návrhu

Cestovné rozhodčích
-

VV schválil úpravu svazové Směrnice pro vyplácení cestovného a stravného:
rozhodčím se bude vyplácet cestovné maximálně do vzdálenosti 200km od místa
výkonu funkce rozhodčího

Zdravotní komise ČSC
-

VV odsouhlasil nominace K.Chaloupka na místo předsedy komise
VV odsouhlasil, že svaz má zájem do budoucna zajistit provádění lékařských
prohlídek reprezentantů sestavených speciálně pro curling

Rozvoj curlingu
Výběrové na trenéra z programu Olympijská solidarita
-

VV odsouhlasil, že trenérem se stal Brad Askew, který bude současně působit jako
trenér reprezentací mužů, žen a mixed doubles
VV vzal na vědomí, že v současné době se zařizuje např. ubytování trenéra a další
náležitosti s jeho pobytem v ČR (od cca ledna 2016). VV projednal náplň činnosti a
povinnosti a zodpovědnosti trenéra.

Projednané body jednání
Organizace
Pojištění majetku svazu
-

VV vzal na vědomí informaci, že rozsah pojištěného majetku pro rok 2016 bude
stejný jako v roce 2015

Juniorský curling a UZPS
YOG 2016
-

VV vzal na vědomí, že byly splněny všechny podmínky pro akreditaci výpravy

Marketing a komunikace
Webové stránky svazu a Curling promo s.r.o.
-

VV vybral cenově výhodnější nabídku č.1 přičemž vybraný dodavatel bude v dalším
jednání vyzván k úpravě termínů dodávání průběžných úprav stránek.
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Curlingový materiál od firmy Goldline
-

VV vzal na vědomí, že firma opět nabízí svazu nákup materiálu za zvýhodněných
podmínek
VV vzal na vědomí, že svaz obdržel od Goldline 60ks hub pro repre týmy, které svaz
zaplatí (dosud bylo využito týmem mužů na ME 2015 12ks hub) a bude zpracován
režim pro přidělování hub.

Marketingová agentura
-

VV vzal na vědomí informaci, že vybraná agentura SportGarant, s.r.o. předloží svazu
návrh smlouvy

Soutěže a Reprezentace
Podnět R.Podleny a SK ČSC ve věci termínu odevzdávání lékařských prohlídek
-

VV korespondenčně vzal na vědomí a konstatoval, že se svaz i nadále bude řídit
schválenými „Pokyny pro odevzdávání lékařských prohlídek“

Kvalifikace o MS mužů a žen 2016 (4. – 7.2.2016)
-

VV vzal na vědomí, že termín 6. – 7.2.2016 bude v plánu akcí veden jako „Svazový
termín“

Ekonomika
Program 133510 pro rok 2016 – „Podpora materiálně technické základny sportu.“
-

VV vzal na vědomí informaci, že termín pro odevzdání žádosti o investice na MŠMT
ČR je 29.1.2016. O obsahu žádosti rozhodne VV Na svém příštím zasedání.

Curling promo
- ve společnosti probíhá kontrola finančního úřadu Prahy 4
- účetní závěrka společnosti bude zpracovaná v následujících dvou týdnech
- VV vzal na vědomí, že ve dnech 28. - 30.12. bude hala otevřena pro tréninky klubů.
Přednost při výběru tréninků dostanou reprezentace a týmy mužů a žen A-D.

Rozhodčí, pravidla, ZK ČSC
Pravidla curlingu
-

VV vzal na vědomí informaci o dohodě mezi SK ČSC a KR ČSC, že podle nových
pravidel se bude hrát od sezóny 2016/17. V případě potřeby budou nová pravidla
zapracována do herních řádů soutěží či jejich dodatků.

