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Předmět:

41. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

1. 2. 2016 18:00 – 21:20

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:
Omluveni:

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

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

7. 3. 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 a Curling promo
Členská schůze ČSC 2016
-

předseda VV ČSC svolává ČS ČSC na termín 28.květen 2016, od 10,00 hod.,
restauraci hotelu Globus

Rada předsedů klubů a oddílů sdružených v ČSC
-

VV ČSC pracovně navrhuje termín konání rady: 21.4.2016

Organizace akcí WCF
-

VV korespondenčně odsouhlasil termín konání WCF Adult Campu v hale Roztyly (22.
– 25.8.2016)
VV projednal možnost pořádání Světové olympijské kvalifikace o ZOH 2018 v Praze
v prosinci 2017

Účast na slavnostním zasedání WCF (1.4.2016, SUI, Basilej)
-

VV korespondenčně odsouhlasil účast D.Šika na zasedání k 50.výročí existence
WCF

Rozvoj curlingu
Využití programu DAP WCF
-

VV projednal a odsouhlasil podat žádosti o příspěvek z DAP na:
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a) tvorbu nových webových stránek svazu
b) nákup handlů na čtyři dráhy
c) úhradu rozvodů nové časomíry, která bude instalována v hale (VV současně
rozhodl, že souhlasí s nabídkou instalace od firmy COMES s.r.o., ve které dojde ke
snížení ceny notebooků)
d) elektronického měřícího systému kamenů

Soutěže a Reprezentace
MS mixed doubles
-

VV schválil s platností od MS 2016 plnou úhradu nákladů spojených s účastí týmu (2
hráči + týmový trenér)

MS mixed doubles 2016
-

VV schválil jmennou nominaci (hráči: J.Candra, A.Kubešková, týmový trenér:
K.Kubeška, státní trenér: B.Askew)
VV schválil přidělení příspěvku na výcvikové tábory a účast na turnajích ve výši
20.000,- Kč

MS seniorů a seniorek 2016
-

VV vzal na vědomí informaci o změně v nominaci seniorek (J.Slavíkovou nahradila
J.Volfová)
VV projednal žádost o finanční podporu a usnesl se žádosti nevyhovět

Žádost SK ČSC o úpravu výsledkového servisu
-

VV žádost SK ČSC zamítnul. Důvodem k zamítnutí žádosti je skutečnost, že není
pevně dán systém nižších soutěží a proto nemůžeme mít pevně daný výsledkový
systém, když se může systém každou sezónu měnit. Vytváření rozpisů divizí,
sledování provázanosti s výsledkovým servisem a případné vytváření upřesňujících
tabulek je plně v kompetenci SK ČSC.

Juniorský curling a UZPS
Šéftrenér juniorských reprezentací
-

VV ČSC schválil vyhlášení výběrového řízení na šéftrenéra juniorských reprezentací
(začátek činnosti trenéra 1.7.2016)
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Projednané body jednání
Organizace
Curlingová hala – pozemek
-

VV projednal další postup (změna charakteru stavby z dočasné na trvalou)

Soutěže a Reprezentace
Plán akcí ČSC 2016/17
-

na základě nabídky klubu CC Loupežníci Jičín VV projednal možnost konání
víkendového mistrovského turnaje na ZS v Jičíně v termínu březen 2017
VV vzal na vědomí informaci Centra Třešňovka, že mistrovské soutěže svazu je
možné v hale na Zbraslavi pořádat po celou sezónu 2016/17 (Centrum Třešňovka
doručí kopii kolaudačního rozhodnutí)

Zhodnocení výsledků reprezentací
-

VV projednal výsledky na ME 2015 a MSJ „B“ 2016 a pozastavil se nad kvalitou
zpráv z MSJ „B“ (závěrečná hodnocení jsou u obou týmů identická)

Nepovolené typy košťat
-

současná platná pravidla curlingu tuto problematiku neřeší. Jakmile vydá WCF
oficiální stanovisko bude řešit komise rozhodčích.

Rozvoj curlingu
Trenér z programu Olympijská solidarita
-

VV vzal na vědomí, že MOV schválil trenéra B.Askewa a byla uzavřena smlouva mezi
MOV, ČOV a B.Askewem

Pořádání školení trenérů IV.třídy
-

VV korespondenčně rozhodl o pořádání školení

