Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

44. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

9. 5. 2016 18:00 – 21:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

13. 6. 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
Provozní řád curlingové haly
-

ČSC projednal a upravil návrh upraveného znění Provozního řádu haly. VV souhlasí
s doporučením právníka vložit do řádu ustanovení o penalizacích při neplnění
povinností.

Soutěže a Reprezentace
ME muži a ženy 2016, MS mixy 2016, MSJ „B“ 2017
-

VV schválil odeslání přihlášek na ME 2016, MS mixy 2016 a MSJ „B“ 2017

Výběrové řízení na trenéra reprezentace akademiků
-

VV korespondenčně rozhodl, že trenérem reprezentace akademiků bude K.Kubeška

Speciální lékařská vyšetření reprezentací
-

VV korespondenčně rozhodnul o přijetí Olympijského kondičně–zdravotního pilotního
program ČSC 2016 - 2018
VV vzal na vědomí informaci, že účastníky programu jsou repre A mužů a žen, repre
B muži, repre tým mixed doubles a tým mixed doubles J.Bareš a M.Nádherová
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Nákup splittimeru
-

VV korespondenčně rozhodl o nákupu systému na měření rychlosti kamenů

Výběrové řízení na dodavatele reprezentačních dresů
-

VV odsouhlasil, že výběrové řízení bude vyhlášeno do konce května 2016

Pravidla schvalování lékařských prohlídek
-

VV schválil doplnění pravidel navržené ZK ČSC

Pravidla přidělování dresů pro reprezentace
-

VV schválil úpravu pravidel týkající se grafické úpravy dresů

MS seniorů 2016
-

VV schválil příspěvek 15.000,- Kč/tým na úhradu nákladů na účast týmů na MS 2016

Soutěžní řád MČR Mužů a žen
-

VV korespondenčně schválil návrh řádu, který bude předložen Radě předsedů ČSC

MČR mixy 2017 (Jičín)
-

VV projednal nabídku klubu CC Loupežníci Jičín na konání MČR mixy 2017 na ZS
Jičín v termínu 3. – 5.3.2017 a:
a) souhlasil, že svaz (Curling promo) zajistí a uhradí služby icemakera
b) souhlasil, že svaz uhradí náklady na činnost rozhodčích v plné výši (tj. doprava,
odměny, ubytování)
c) zamítnul finanční garanci ve výši startovného za 32 týmů

Juniorský curling a UZPS
Šéftrenér juniorských reprezentací
-

VV rozhodl, že šéftrenérem juniorských reprezentací bude od 1.7.2016 B. Askew.
Způsob ukončení smluv bude předmětem dalšího jednání např. dle úspěšnosti
postupu na ZOH nebo MSJ 2018.

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Provoz curlingové haly
-

VV vzal na vědomí, že provoz bude ukončen počínaje dnem 23.5.2016, nová sezóna
bude zahájena repre kempem 20. – 21.8.2016
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Úhrada tréninků ze strany curlingových klubů
-

VV projednal možné postihy klubů (např. vyškrtnutí z dlouhodobého plánu tréninků),
které mají skluz v úhradách tréninků

Světová kvalifikace o ZOH 2016
-

-

D.Šik informoval o jednání ohledně možných dotací ze strany města Jičína a
Královehradeckého kraje a o dalším postupu ze strany WCF (inspekční cesty do
Plzně a Jičína)
Předseda ČSC požádal ČOV o zařazení akce na seznam významných sportovních
akcí. Kandidatura na pořádání olympijské kvalifikace v curlingu byla ČOV zařazena
na seznam významných sportovních akcí.

Členská schůze ČSC 2016
-

VV projednal obsazení pracovních komisí ČS ČSC 2016

Soutěže a Reprezentace
Nepovolené typy košťat
-

-

VV projednal stížnost klubu CC Ledoborci na rozhodnutí VV ve věci zákazu
nepovolených typů košťat v soutěžích pořádaných svazem a odešle klubu vysvětlení
důvodu rychlého zákazu
VV vzal na vědomí informaci, že o houbách bude WCF jednat na svém kongresu
v srpnu 2016. Následně budou informace předány členům svazu.

Zhodnocení MS mixed doubles 2016
-

VV zhodnotil účast českého týmu jako neúspěšnou

Rozvoj curlingu
Návrh na úpravu statut TMK ČSC
-

VV pověřil MHO projednáním úpravy statutu s TMK

Rezignace K,Kubešky na pozici člena TMK ČSC
-

VV vzal rezignaci K.Kubešky na vědomí

Juniorský curling a UZPS
Hlavní trenér Sportovního centra mládeže
-

VV projednal předpoklady pro prodloužení kontraktu s J.Snítilem o další dva roky.
Podklady k rozhodnutí (zpráva o činnosti za 2 roky, program činnosti centra na další
dva roky) zajistí od J.Snítila VVO.

