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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

49. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

3. 10. 2016 18:00 – 20:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Vydra, M.Souček, V.Vojtuš, M.Hoferka

Omluveni:

O.Kašťák, J.Létal

Hosté:

K.Kubeška

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

7. 11. 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
Mimořádná členská schůze
-

VV vzal na vědomí, že ČS konaná dne 23.9.2016 se z důvodu neusnášeníschopnosti
nekonala a projednal své stanovisko k této skutečnosti.
VV odsouhlasil, že další mimořádná ČS, k navrženým bodům programu, se konat
nebude. VV přihlédl k stanovisku právníka svazu, který změny kvalifikačního systému
nedoporučuje. Právní stanovisko bylo součástí podkladů pro jednání Členské schůze.

Boxy na košťata v hale Roztyly
-

VV přijal opatření týkající se boxů. U boxů SCM, Curling promo a budou vyměněny
zámky. Obsazenost boxů zajistí šéftrenér STM ve spolupráci se svazem a Curling
promo.

Nominace do komise sportovců WCF
-

VV korespondenčně schválil kandidaturu M.Vydry

Soutěže a Reprezentace
MSJ „B“ 2017
-

VV schválil jmennou nominaci (junioři: P.Mareš, D.Verner, M.Blahovec, L.Klípa,
D.Švarc, juniorky: K.Podrábská,
M.Baudyšová, D.Poštová, K.Špundová,
A.Krupanská, trenéři: J.Vedral, B.Askew)
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Změna nominace týmového trenéra muži pro ME 2016
-

VV schválil Richarda Hallstroma za odstoupivšího Anderse Krauppa

Sponzor týmu mužů pro ME 2016 a juniorských týmů pro MSJ „B“ 2017
-

VV schválil firmu Hardline jako sponzora pro obě soutěže

Výběrové řízení na dodavatele repre dresů na sezónu 2017/18 –
-

VV schválil text výběrového řízení

Herní řád MČR mužů a žen vers. dokument Kvalifikace na ZOH 2018
-

VV ČSC potvrdil nadřazenost dokumentu Kvalifikace na ZOH 2018 nad obecným
dokumentem HŘ MČR mužů a žen ve věci úpravy práv Mistra ČR v sezóně 2016/17
a jeho účasti na ME 2017. Tzn., že právo účasti na ME 2017 má tým, který bude
reprezentovat ČR na Olympijské kvalifikaci 2017 (případně přímo na ZOH 2018) a
právo účasti na MS 2018 (pokud se ČR kvalifikuje) má Mistr ČR 2017.

Rozvoj curlingu
TMK ČSC
-

VV odsouhlasil návrh TMK, aby se J.Snítil na náklady svazu zúčastnil trenérského
semináře WCF konaného v rámci ME 2016

Ekonomika
Žádosti klubů o přidělení grantů z loterií
-

VV schválil na doporučení JK ČSC přidělení grantu klubu PLC

Juniorský curling a UZPS
Olympic Hopes 2017
-

VV rozhodl, že svaz oficiálně požádá o organizaci turnaje v březnu 2017 v Praze

Marketing a komunikace
Houby a hlavy na košťata
-

VV odsouhlasil návrh KR ČSC na používání autorizovaných hub:
a) povinnost použít autorizované houby platí pro týmy, které se zúčastní MČR
mixed doubles 2016
b) s platností od 1.1.2017 platí povinnost používat autorizované houby pro extraligu,
baráže o extraligu, MČRJ, MČR seniorů, MČR mixy
c) MČR mixy 2017 – svaz osloví kluby s nabídkou dovozu autorizovaných hub tak,
aby všechny týmy, které mají zájem v turnaji startovat, disponovaly
autorizovanými houbami, pokud nebudou v ČR jinak dostupné.
d) s okamžitou platností je povoleno hrát s novými houbami
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Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Dotace MŠMT ČR pro rok 2017
-

VV vzal na vědomí informaci o navržených úpravách klíčů na počítání dotací,
termínech předložení žádostí a termínech rozhodnutí o výši přidělených dotací

Světová kvalifikace o ZOH 2018
-

VV vzal na vědomí informaci o spolupráci svazu s ČOV
WCF by měla rozhodnout o pořadateli na konci listopadu 2016

Soutěže a Reprezentace
Rezignace týmu Falcon na reprezentaci na MS seniorek 2017
-

VV vzal rezignaci na vědomí
svaz osloví s nabídkou na reprezentaci třetí a čtvrtý tým v pořadí v MČR seniorek
2016. V případě nezájmu těchto týmů zúčastnit se MS nabídne VV všem týmům
možnost reprezentaci složit z různých týmů.

Časomíra při zápasech extraligy MČR 2016/17
-

VV projednal problémy se zajištěním časoměřičů pro zápasy extraligy a doporučil
zvýšit informovanost pro týmy a rozhodčí (nejpozději ve středu před hracím víkendem
budou informování o obsazení časomíry)

Pracovní skupina pro přípravu řádů a systémů 2018 – 2022
-

VV vzal na vědomí, že do skupiny se přihlásilo 5 zájemců

Rozpočet akademické reprezentace
-

VV vzal na vědomí, že na nákup curlingového vybavení lze použít maximálně
polovina přiděleného rozpočtu

Reprezentační dresy pro repre muži „B“ (tým Tabery)
-

VV odsouhlasil, že tým si může na vlastní náklady pořídit repre dresy, ve kterých
odjede na turnaj CCT do Číny

