Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

48. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

5. 9. 2016 18:00 – 20:30

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

M.Hoferka

Hosté:

K.Tabery (Zdravotní program reprezentací)

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

3. 10. 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
Nominace do pléna ČOV
-

VV schválil nominaci na člena pléna D.Šika

Organizace Adult campu 2015
-

VV schválil odměnu 5000,- Kč K. Urbanové za organizaci WCF Adult Campu.
Účastníci a zástupci WCF byli s organizací spokojení. Odměna bude vyplacena z
prostředků CP.

Mimořádná členská schůze
-

-

VV projednal a schválil 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).
VV vzal na vědomí vyjádření právníka svazu k úpravám, které bude ČS projednávat
(vyjádření právníka obdrží všechny curlingové kluby)
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Soutěže a Reprezentace
EYOF 2017
-

VV na návrh šéftrenéra juniorů a SCM zrušil účast týmu dívek na EYOF 2017 v
Turecku z důvodu konfliktu termínu s MSJ, nedostatku konkurenceschopných hráček
a bezpečnostní situace v Turecku

Olympijský kondičně–zdravotní program ČSC 2016 - 2018
-

-

K.Tabery informoval o průběhu realizace programu v období 6-8/2016
VV odsouhlasil výjimečný příspěvek týmovým kondičním trenérům ve výši 1.000,Kč/účastník zdravotního programu za kondiční přípravu v období 6-8/2016. Trenéři
vystaví na svaz fakturu.
VV vzal na vědomí znění smlouvy se společností Zdravý sport, z.s.

MSJ „B“ 2017
-

VV schválil rozpočet účasti české výpravy předložený EK ČSC
VV schválil T.Egyháziho jako necestujícího vedoucího výpravy

Legislativa
Pravidla schvalování lékařských prohlídek
-

VV schválil úpravu pravidel týkající se odevzdávání lékařských prohlídek juniorskou a
akademickou reprezentací a SCM

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Kongres WCF (září 2016)
-

VV projednal stanoviska zástupce ČSC Na kongresu (pravidla pro houby na košťata,
dovolba do výkonného výboru WCF, konání OQE 2017 v ČR, počet týmů mixed
doubles na ZOH, atd.).

Soutěže a Reprezentace
Rezignace týmu CC Citadela na reprezentaci na MS seniorek 2017
-

VV vzal rezignaci na vědomí
svaz osloví s nabídkou na reprezentaci druhý tým v pořadí v MČR seniorek 2016
VV neuvažuje o úpravě financování seniorských reprezentací

Marketing a komunikace
Nový web svazu
-

VV projednal výhrady členské základny a V.Černovského ke zprovoznění, fungování
a obsahu webu. MSO informoval a zprovoznění a dalších úpravách webu.

