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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

04. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

2. 10. 2017 18:15 – 22:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Vydra, M.Podrábská Skotnická, M.Bukovský,
V.Reitmajer, O.Bodlák, R.Havelková

Omluveni:

-

Hosté:

K.Tabery (ZK ČSC), K.Kubeška

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

6. 11. 2017 od 18:15 (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
Účast předsedy a místopředsedy ČSC na ZOH 2018
-

ČOV ani WCF s akreditacemi nepomohou. WCF nabízí zajištění vstupů na
sportoviště.
VV rozhodl, že svaz ověří náklady spojené s případnou účastí dvou osob na ZOH

Tisková konference a navazující komerční akce k ME a OQE 2017 (15.11.2017)
-

VV odsouhlasil odměny pro zástupce reprezentací „A“ mužů a žen, kteří se akce
zúčastní

Soutěže a Reprezentace
Tréninkové hodiny pro reprezentace před OQE 2017
-

VV souhlasí se záměrem zajistit pro repre „A“ tréninkové hodiny v hale Roztyly
v období mezi ME a OQE.

Odměna trenéru repre mixy pro MS 2017
-

VV odsouhlasil počínaje MS 2017 odměnu pro trenéra, která bude vyplácena pouze
v případě, že tým trenéra má a tento s týmem pojede na MS, na náklady týmu
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Lékařské zabezpečení reprezentačních týmů
a) Epidemiologická problematika ZOH 2018
VV odsouhlasil doporučení ZK ČSC, které obdrží zástupci repre týmů „A“.
b) Centrum pohybové medicíny (CPM)
VV odsouhlasil doporučení ZK ČSC (aktuálně zapsaní reprezentanti zůstávají
v péči CPM)

TMK a rozhodčí
Komise rozhodčích ČSC
-

VV schválil nového člena komise: Tomáš Horák

Pravidla curlingu
-

VV korespondenčně schválil překlad pravidel curlingu WCF

Marketing a komunikace
Odměna za správu webu
-

VV odsouhlasil výši odměny pro R.Havlenu za správu webu v období 11/16 až 3/17

Notebook pro rozhodčí
-

VV schválil nákup nového notebooku rozhodčím pro potřebu sledování časomíry
zápasů

Juniorský curling a UZPS
Organizace EJCT 2017
-

VV vzal na vědomí informaci o průběhu organizace
VV korespondenčně odsouhlasil navýšení rozpočtu akce o cca 8.000,- Kč (koupě
putovního poháru a dárku pro hráče)

STM – prováděcí pokyny
-

VV projednal a odsouhlasil stanovisko JK ČSC k návrhu materiálu „Prováděcí pokyny
pro SpS a SCM“ a vyzval JK ČSC k rozpracování předloženého návrhu

Statut JK ČSC
-

VV odsouhlasil statut JK ČSC

Vedoucí trenér zápočtového curlingu
-

VV vzal na vědomí informaci, že současný vedoucí J.Splavec nebude po 31.12.2017
ve funkci pokračovat
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-

VV odsouhlasil vyhlášení výběrového řízení na vedoucího trenéra zápočtového
curlingu

Ekonomika
Pravidla pro rozdělování prostředků na základě programů ČSC z prostředků darovaných
loterijními společnostmi
-

VV korespondenčně znění pravidel odsouhlasil

Projednané body jednání
Curlingová hala Roztyly
Jednání pozemek Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci, že na rada MČ Praha 11 souhlasí s prodejem pozemku.
Rozhodnutí Rady MČ Prahy 11 bylo spolu s žádostí svazu o odkup pozemku zasláno
na Magistrát hl.m. Prahy

Organizace a Curling promo
Financování sportu
-

VV vzal na vědomí informaci z jednání ČOV a sportovních svazů o stavu financování
sportu (dosud neurčený termín vyhlášení programů pro rok 2018, zrušení a opětovné
otevření programu IV. pro rok 2017, atd.)

Organizace OQE 2017
-

VV vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu smluvních vztahů s partnery a
dodavateli akce a o stavu příprav akce

Kongres WCF (září 2017, Slovinsko)
-

VV vzal na vědomí informace z kongresu, např. počet týmů na MS ženy a muži bude
13, budou se konat světové kvalifikace o MS, zavedení free guard zóny s pěti
kameny, atd.

Soutěže a Reprezentace
MSJ „B“ 2018 (Finsko)
-

VV vzal na vědomí informaci o zajištění oficiálního package pro výpravu v cenových
relacích odpovídajících místu konání. Doprava do místa konání je již zajištěna.
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MS seniorů 2018
-

zájem reprezentovat ČR projevil pouze tým mužů

Záměr pořádat CCT turnaj v ČR v sezóně 2018/19
-

VV podporuje záměr uspořádat CCT. Pro definitivní rozhodnutí si VV vyžádal detailní
zpracování finančních a dalších podmínek pro uskutečnění turnaje.

Reprezentační dresy Atex
-

VV vzal na vědomí informaci, že již proběhla první dodávka pro repre mixy

ZOH 2018
-

VV vzal na vědomí informaci o schůzce na ČOV k ZOH (doprava, tréninkové kempy)
VV vzal na vědomí informaci o stavu akreditačního řízení a stavu akreditace pro
E.Kolčevskou (ministr školství podpořil získání českého občanství)

Lékařské prohlídky do soutěží pořádaných ČSC
-

VV vzal na vědomí záměr ZK ČSC upravit od sezóny 2018/19 pravidla pro
odevzdávání lékařských prohlídek

Ekonomika
Financování curlingu vozíčkářů z dotace MŠMT, program V.
-

VV vzal na vědomí informaci, že v roce 2017 svaz na curling vozíčkářů prostředky
z programu V. nevyčlení. Se zástupci vozíčkářů bude jednáno v roce 2018 dle
aktuálního vývoje způsobu financování z MŠMT a střešních organizací
handicapovaných sportovců.

Centrum Třešňovka z.s. – návrh na navýšení ceny nájmu
-

VV projednal centra na navýšení nájmu pro sezónu 2017/18 a jednáním pověřil
R.Havelkovou

Rozvoj curlingu
Informace od komise
-

VV vzal na vědomí informaci o budoucím jednání v Ostravě (Sareza, magistrát),
organizaci ZOH parků a o zpracování koncepce rozvoje

Marketing a komunikace
Dotazy klubu 1.CK Brno
-

VV projednal dotazy klubu týkající se ZOH parku a České olympijské a.s. Klub bude
kontaktovat M.Bukovský.

