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Předmět:

46. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

11. 7. 2016 18:00 – 20:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

M. Plzák

Hosté:

-

Zapisovatel:

D. Šik

Přílohy:

-

Příští jednání:

8. 8. 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
WCF kongres, Švédsko, 7.-11.9.2016
-

VV schvaluje účast předsedy ČSC na kongresu.

Curlingová hala úsporné osvětlení
-

CP se zabývá nabídkou realizace náhradou osvětlení LED (zázemí a venkovní
osvětlení). Návratnost v úsporách za elektrickou energii je odhadem 1,5 roku. VV
doporučuje realizaci výměny LED osvětlení.

Soutěže a Reprezentace
Nominace týmových trenérů muži, ženy
-

VV schválil Mervina Fongera jako kouče týmu žen pro ME 2016
VV schválil Anderse Krauppa jako kouče týmu mužů pro ME 2016

Nominace realizačních týmů juniorské reprezentace
-

B. Askew předložil návrh realizačního týmu juniorské reprezentace ve složení M.
Podrábská, J. Vedral. VV návrh schválil.
VV schvaluje sezónní plány přípravy juniorských reprezentací.
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Ekonomika
Výběrové řízení curlingové kameny
-

Sekretář osloví potenciální dodavatele a požádá o zaslání nabídky na dodávku jedné
sady kamenů.
Termín předložení nabídky byl stanoven na 4.8.2016 Výběrová komise zasedne
8.8.2016 k vyhodnocení nabídek.
VV stanovit 3 člennou komisi – M. Plzák, M. Vydra, M. Souček, první náhradní O.
Kašťák

Rozvoj curlingu
TMK ČSC
-

VV schválil upravený statut TMK ČSC
VV odsouhlasil jmenování nových členů TMK – Monika Podrábská, Jiří Snítil

Marketing a komunikace
Centrum Třešňovka
-

zástupce Centra Třešňovka nabídl umístění loga svazu do ledové plochy v souvislosti
s pořádáním svazových akcí. Svaz souhlasí s umístěním loga. Upravit ve smlouvě o
spolupráci.

Legislativa a doping
Pravidla curlingu
-

VV objedná překlad části pravidel curlingu. Sekretář osloví M. Černovského.

Oblečení rozhodčí
-

VV vypíše samostatné výběrové řízení na oblečení rozhodčích.

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

D.Šik informoval o průběhu návštěvy zástupce WCF na zimních stadionech v Plzni,
Praze a Jičíně. Předběžně vyhovují pro pořádání akce zimní stadiony v Jičíně a Plzni.
Nutné dořešit otázku osvětlení. V obou halách proběhne úprava osvětlení přes léto.

Úpravy sezónního plánu tréninků
-

VV projednal změny v dlouhodobém plánu tréninků.

Soutěže a Reprezentace
Příprava řádů ČSC 2018 – 2022
-

VV vyzve členy ČSC k účasti v pracovní komisi pro přípravu řádů na příští období
2018-2022. Komise bude spolupracovat s SK ČSC.
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Kvalifikační kritéria
-

VV pošle B. Askewovi dotazy - účast týmů na ME 2017 a ME 2018, které týmy budou
zahrnuty do výběru

Anketa ČOV
-

ČOV rozeslal anketu na užívání názvu Česko vers. Česká republika na
mezinárodních akcích. VV se připojil k variantě Česká republika.

Juniorský curling a UZPS
Rozdělení mládežnických tréninků 2016/2017
-

VV vzal na vědomí návrh JK na nové rozdělení mládežnických hodin. JK bude
disponovat hodinami, které uvolnilo SCM. Tyto hodiny budou podléhat pravidlům
přidělování pro přidělování tréninků.

