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Předmět:

47. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

8. 8. 2016 18:30 – 20:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Vydra, J.Létal, M.Hoferka, M.Souček

Omluveni:

O.Kašťák, V.Vojtuš

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

5. 9. 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
Prodloužení výpůjčky icekingu
-

VV schválil prodloužení výpůjčky resp. pronájmu icekingu pro Centrum Třešňovka

Odměna sekretář svazu
-

VV schválil odměnu za zpracování podkladů a organizaci výběrového řízení na nákup
curlingových kamenů ze státní investice

Soutěže a Reprezentace
Formální úpravy Herního řádu MČR mužů a žen
-

VV schválil formální úpravy předložené Soutěžní komisí ČSC

Rozvoj curlingu
Náborové akce mimo Prahu
-

VV schválil konání náborových akcí mimo Prahu (Plzeň, Jičín, Opočno, atd.), na
jejichž organizaci svaz přispěje z fondu DAP WCF 2016/17. MHO informoval o situaci
v Plzni (nízká členská základna).
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Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Mimořádná členská schůze
-

VV projednal podklady na ČS (pravidla výběru týmu pro OQE 2017, úpravy Herního
řádu MČR mužů a žen platného pro sezónu 2016/17, zrušení dokumentu Kvalifikace
na ZOH 2018, revize dokumentu Herní řád kval. turnaje mužů a žen o MS.

Kongres WCF (září 2016)
-

VV vzal na vědomí, že hlavními body jednání kongresu budou pravidla pro houby na
košťata, dovolba do výkonného výboru WCF, atd. D.Šik bude projednávat možnost
konání OQE 2017 v ČR.

Soutěže a Reprezentace
Reprezentační kempy
-

MVY informoval o stavu příprav repre kempů v srpnu a září 2016

Termín předkládání lékařských prohlídek
-

VV vzal na vědomí vyjádření SK ČSC, které upřesňuje termíny odevzdávání
lékařských prohlídek v průběhu

Marketing a komunikace
Houby a hlavy na košťata
-

VV projednal aktuální vývoj týkající se zákazu některých hub a hlav na košťata
(členská základna bude informována, že platí současný stav a svaz čeká na výsledky
kongresu WCF – Švédsko, 7. – 11.9.2016, který má přinést rozhodnutí a informace o
dalším postupu)

Ekonomika
Výběrové řízení na nákup curlingových kamenů ze státní investice
-

JLE informoval o průběhu výběrového řízení a dalším postupu (řízení proběhlo,
dodavatelem kamenů bude Curling promo s.r.o., vyúčtování zajistí JLE a MPL)

Státní dotace MŠMT ČR pro rok 2017
-

JLE informoval o očekávané úpravě podmínek programu č.8 určeného pro kluby
s juniorskou členskou základnou. Po vyhlášení programu budou kluby svazem
informovány.

