Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

45. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

13. 6. 2016 18:00 – 20:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Vydra, V.Vojtuš, J.Létal, M.Hoferka

Omluveni:

M.Souček, O.Kašťák

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

11. 7. 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 schválil konečné znění Provozního řádu haly.

Mimořádná Členská schůze ČSC 2016
-

předseda VV ČSC svolává Mimořádnou ČS ČSC na termín 23.září 2016, od 18,00
hod., restauraci hotelu Globus

Soutěže a Reprezentace
Pravidla a podmínky půjčování sporttesterů
-

VV schválil úpravu materiálu

Vedoucí výpravy na ME 2016
-

VV schválil jmenování Tomáše Egyháziho za vedoucího výpravy na ME 2016

MS „B“ vozíci 2016
-

VV schválil odeslání přihlášky týmu na MS „B“ vozíci 2016

Navýšení počtu míst v Olympijském kondičně–zdravotním pilotním programu ČSC 2016 2018
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-

VV schválil navýšení počtu míst na 20, které souvisí se vstupem týmu 1.CK Sem Tam
Brno do programu

Účast národního trenéra na MS mixy 2016
-

VV zamítnul žádost repre týmu mixy, aby se B.Askew zúčastnil MS v pozici trenéra
týmu

Juniorský curling a UZPS
Smlouvy s Bradem Askew
-

VV schválil znění smluv s národním trenérem a s šéftrenérem juniorských
reprezentací

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Světová kvalifikace o ZOH 2016
-

D.Šik informoval, že zástupci WCF přijedou na prohlídku hal v Jičíně a Plzni na
začátku července 2016

Curlingová hala – pozemek
-

D.Šik informoval, že v průběhu 3 týdnů vyvolá MČ Praha 11 jednání týkající se
dalšího postupu při zajištění změny charakteru stavby z dočasné na trvalou

Soutěže a Reprezentace
Změna systému nominace/kvalifikace na OQE a ZOH
-

v návaznosti na rozhodnutí ČS ČSC ze dne 28.5.2016 VV projednal postup změny
systému nominace/kvalifikace na OQE a ZOH a rozhodl, že B.Askew předloží návrh
změny do 4.7.2016

Rozvoj curlingu
TMK ČSC
-

VV přesunul schválení statutu TMK ČSC na své příští zasedání
VV odsouhlasil jmenování nového člena TMK – Monika Podrábská

Juniorský curling a UZPS
Hlavní trenér Sportovního centra mládeže
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-

-

VV vzal na vědomí předloženou zprávu hlavního trenéra o činnosti STM za období
2014-16 a projednal změny v činnosti STM, o kterých hlavní trenér uvažuje. VVO
požádá hlavního trenéra o zaslání přehledného popisu uvažovaných změn.
VV odložil rozhodnutí o prodloužení kontraktu s J.Snítilem o další dva roky na své
příští zasedání

Ekonomika
Přidělení státní dotace na SZNR (curlingové kameny)
-

VV projednal postup při koupi nové sady kamenů z prostředků státní dotace

