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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

54. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

3. 4. 2017 18:00 – 21:15

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

M.Hoferka

Hosté:

K.Kubeška

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

?. ?. 2017 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
Soutěže a Reprezentace
Návrh plánu akcí ČSC 2017/18 a úpravy řádů na období 2017 – 2021
-

VV návrhy projednal, odsouhlasil úpravy a požádal pracovní komisi o jejich
zapracování

Turnaj EJCT 2017 – hlavní organizátor
-

VV vzal na vědomí rezignaci hlavní organizátorky turnaje K.Frederiksen, kterou
požádal o předložení soupisu všech činností, které byly s touto funkcí spojeny
VV vzal na vědomí informaci VVO, že oslovil s nabídkou na pozici hlavní
organizátorky K.Matějíčkovou (1.KCK Trutnov) , která ji přijala

Zdravotní program reprezentací pro rok 2017
-

VV rozhodl o vypsání výběrového řízení na kondičního trenéra reprezentací na
období červen až srpen 2017

Pravidla přidělování dresů pro reprezentace
-

VV schválil úpravu pravidel doobjednání dresů v případě neodstranitelnosti log

Rozpočet MS mixy 2017
-

VV schválil rozpočet pro účast na MS ve výši 160.000,- Kč (10.000,- Kč náklady
svazu)
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-

VV vzal na vědomí informaci, že vítězný tým z MČR mixy 2017 odmítnul
reprezentovat. Na MS pojde tým, který se v MČR umístil na 2.místě (skip J.Vedral).
VV na základě předloženého plánu přípravy následně projedná možné přidělení
finančního příspěvku na přípravu týmu

Termín odevzdání lékařských prohlídek vers. dopsání hráčů na soupisky pro MČRJ a MČR
žáků 2017
-

VV projednal žádost Centra Třešňovka ohledně rozhodnutí Soutěžní komise ČSC
(dále jen SK) ve věci předložení lékařské prohlídky Martina Štoly pro MČR žáků
2017. VV ČSC konstatoval, že pro SK je závazný dokument Pravidla pro schvalování
lékařských prohlídek, který schválil VV ČSC dne 5.9.2016. SK proto musí respektovat
termíny pro předkládání lékařských prohlídek v tomto dokumentu uvedené. Z tohoto
důvodu jsou neodpovídající termíny uvedené v závazných pokynech pro MČRJ 2017,
MČR žáků 2017, AMČR 2017 a MČR seniorů 2017 neplatné. VV ČSC ukládá SK,
aby neprodleně tyto čtyři dokumenty opravila, tj. uvedla do souladu s platným zněním
dokumentu Pravidla pro schvalování lékařských prohlídek, a vhodným způsobem o
provedení opravy informovala oprávněné osoby.

Rozvoj curlingu
Příspěvek účastníkům školení trenérů II.třídy
-

VV odsouhlasil příspěvek na seminář „Mentální trénink jako součást fyzické přípravy“
ve výši 50% účastnického poplatku, tj. 1.750,- Kč (875,- Kč/osoba)

Ekonomika
Rozpočet ČSC 2017
-

-

-

VV projednal záměr na stanovení odměn statutárním orgánům, výkonnému výboru a
komisím ČSC na období 2017 – 2021 a odsouhlasil zařazení odměn do rozpočtu
roku 2017
VV ČSC projednal a odsouhlasil odměny komisím ČSC za období 2016/17 a
odsouhlasil odměnu pracovní komisi pro přípravu řádů na období 2017 – 2021 ve
výši 60.000,- Kč
VV projednal další úpravy rozpočtu (navýšení startovného MČR mixed doubles,
příspěvek ČOV na Olympic Hopes 2017, marketing, atd.) a odsouhlasil návrh
rozpočtu 2017

Juniorský curling a UZPS
Juniorské soustředění (srpen 2017, Bratislava)
-

VV projednal a odsouhlasil rozpočet soustředění s jednou úpravou (jednotný
účastnický poplatek ve výši 3.900,- Kč)
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Odměny za organizaci Olympic Hopes 2017
-

VV schválil předložený návrh odměn pro organizátory turnaje

Projednané body jednání
Marketing a komunikace
Zajištění údržby web stránek
-

VV vzal na vědomí informaci týkající se údržby web stránek
VV projednal návrh rozpočtu oblasti marketingu, jednotlivé položky upřesní M.
Souček mailem.

Soutěže a Reprezentace
Zhodnocení účasti na MS ženy 2017
-

VV vysoce ocenil historicky nejlepší umístění na MS

Soutěžní komise ČSC
-

VV vzal na vědomí, že R.Podlena a J.Podrábský rezignovali na činnost v komisi

Návrh nového designu repre dresů
-

VV vzal na vědomí aktuální stav návrhu designu

Juniorský curling a UZPS
STM – koncepce, rozpočet
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu přípravy koncepce STM s ohledem na rozpočet
pro rok 2017

Rozvoj curlingu
Žádost o umožnění školení trenérů III.třídy v Centru Třešňovka
-

VV ČSC doporučuje školení uskutečnit a žádá o vyjádření TMK ČSC

Organizace a Curling promo
Organizace OQE 2017
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu příprav (informace z jednání OV OQE,
přítomnost zástupců ZS Košutka na MS ženy 2017 – získávání zkušeností a

Český svaz curlingu 4
Zápis jednání VV ČSC
seznámení s potřebami akce, jednání město Plzeň, informace o dotaci z Plzeňského
kraje a MŠMT ČR, atd.)

Informace ze zasedání WCF při MS ženy 2017
-

VV vzal na vědomí informace ze zasedání (jednání o navýšení počtu týmu na MS
mužů a žen, atd.)

Osvětlení ledové plochy v Curling Aréně Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci o záměru zajistit osvětlení ledové plochy LED světly

Termín příštího jednání VV (svátky) navrhne D. Šik.

