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Předmět:  43. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              4. 4. 2016 18:00 – 20:00 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik, , M.Souček, M.Vydra,  V.Vojtuš, O.Kašťák J.Létal 
 
Omluveni: 
 

 
 M.Hoferka, M.Souček 

Hosté:   K.Kubeška, B.Askew (výběrové řízení na šéftrenéra juniorských 
reprezentací) 

  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  2. 5. 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, pov ěření 

Organizace a Curling promo 
Členská schůze ČSC 2016 

- VV projednal a odsouhlasil Rozpočet ČSC 2016 
- VV vzal na vědomí, že SK ČSC nepředložila návrh Herního řádu MČR mužů a žen 

pro sezónu 2016/17 a rozhodl, že VV předloží upravené znění Herního řádu MČR 
mužů a žen pro sezónu 2015/16 

- VV projednal, vznesl připomínky a doplnění (rozhodl o termínu kvalifikace o MS 
2017) na SK ČSC a odsouhlasil varianty návrhů Plánu akcí ČSC 2016/17  

- VV na svém příštím zasedání projedná organizační záležitosti konání ČSC 

Působení K.Kubešky v komisi WCF pro pravidla a soutěže 

- VV korespondenčně rozhodl nevyhovět žádosti K.Kubešky o podporu jeho členství v 
komisi WCF.  J.Létal požádal, aby bylo v zápise uvedeno, že  byl pro vyhovění 
žádosti K.Kubešky. 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Světová zimní univerziáda 2017 

- VV korespondenčně rozhodl, že na univerziádu svaz přihlásí tým mužů 
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Nepovolené typy košťat 

- VV korespondenčně rozhodl, že s platností od 12.3.2016 budou zakázány houby a 
hlavy curlingových košťat, které nejsou v souladu s rozhodnutím WCF (Moratorium…) 

- VV odložil projednání stížnosti klubu CC Ledoborci na rozhodnutí VV ve věci zákazu 
nepovolených typů košťat v soutěžích pořádaných svazem na své příští zasedání 

MS seniorů 2016 

- VV korespondenčně schválil sponzory týmu mužů (Město Brno, Jihomoravský kraj) 

Porušení podmínky výběrového řízení 2014 na šéftrenéra juniorských reprezentací ze strany 
Sune Frederiksena  

- VV vzal na vědomí informaci, že S.Frederiksen v rozporu s podmínkou v zadání 
výběrového řízení nezahájil studium pro získání trenérské licence II.třídy 

- VV rozhodl, že tato informace bude předána Smírčí a revizní komisi ČSC 

MČR mixy 2016 

- na návrh SK ČSC schválil VV výjimku z Plánu akcí ČSC 2015/16 – případný 
kvalifikační turnaj se uskuteční ve dnech 23. – 24.4.2016 

- VV vzal na vědomí, že turnaj se bude konat v Curling Aréně Roztyly 
 

Juniorský curling a UZPS 
Smlouva o výkonu funkce vedoucího trenéra zápočtového curlingu (J.Splavec) 

- VV korespondenčně odsouhlasil pravidla pro odměňování vedoucího trenéra 

Olympic Hopes 2016 

- VV korespondenčně schválil výplatu odměn organizátorům turnaje v celkové výši 
14.000,- Kč 

EJCT (Praha, říjen 2016) 

- VV korespondenčně schválil organizaci turnaje EJCT (říjen 2016) 
- VV rozhodl, že o organizačním zabezpečení turnaje bude jednat s K.Frederiksen 

Olympic Hopes 2017 

- VV schválil, že v případě nezájmu ostatních zemí V4 svaz turnaj uspořádá v březnu 
2017 

Projednané body jednání 

Organizace 
WCF 

- D.Šik se stal členem pracovní skupiny zřízené EZC (European Zonal Commission), 
která bude řešit využití finančních prostředků, které byly převedeny do rozpočtu WCF 
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po zániku ECF. Prostředky budou použity na rozvojové projekty v rámci evropské 
zóny. 

Valná hromada ČUS  

- VV vzal na vědomí, že valné hromady se zúčastní M.Hoferka nebo M.Souček 

Světová kvalifikace o ZOH 2016 

- D.Šik informoval o inspekční cestě na zimní stadiony v Plzni a Jičíně a o prezentaci 
možnosti uspořádání kvalifikace v ČR na zasedání WCF dne 2.4.2016 (Basilej) 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Vyhlášení výběrového řízení na trenéra reprezentace akademiků 

- zájem o pozici trenéra projevil K.Kubeška 
- VV rozhodne o obsazení pozice korespondenčně do 6.4.2016 

Speciální lékařská vyšetření reprezentací 

- VV přesunul rozhodnutí o přijetí Olympijského kondičně–zdravotního program na 
svém příští zasedání  

 

Rozvoj curlingu 
Návrh na úpravu statut TMK ČSC 

- VV odložil projednání úpravy statutu zasedání 2.5.2016 
 

Juniorský curling a UZPS 
Šéftrenér juniorských reprezentací 

- VV vyslechl prezentace kandidátů na šéftrenéra K.Kubeška a B.Askew, položil 
několik upřesňujících dotazů a konečné rozhodnutí o výběru šéftrenéra odložil na své 
příští zasedání 2.5.2016 

Ekonomika 
Operační program MŽP ve věci zimních stadionů 

- VV vzal na vědomí informaci J.Létala o možnosti získání dotace  

 

 

 

 


