Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

09. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

3. 4. 2018 18:15 – 23:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, O.Bodlák,
M.Podrábská Skotnická

Omluveni:

R.Havelková

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

14. 5. 2018 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

M.Vydra,

V.Reitmajer,

Program jednání
1) Návrhy k projednání po oblastech viz program jednání
2) Kontrola úkolů

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Organizace a Curling promo
Úprava stanov ČSC a souvisejících dokumentů
-

VV projednal a odsouhlasil další návrhy na úpravy stanov, Registračního řádu ČSC,
Klíče pro usnášeníschopnost členské schůze ČSC a Jednacího a volebního řádu ČS
ČSC

Přijetí nového klubu do ČSC
-

VV rozhodl, s okamžitou platností, o přijetí klubu VSK Přírodní vědy UK Praha, spolek
za člena ČSC

Soutěže a Reprezentace
Trenéři repre týmů mixed doubles B a C
-

VV schválil trenéry: M.Podrábská Skotnická pro repre B, J.Bareš pro repre C

MS senioři 2018
-

VV schválil sponzory týmu seniorů

Zásady přidělování reprezentačních tréninků a program podpory výkonnostního curlingu
-

VV schválil úpravu zásad (repre mixed doubles B a C, juniorské reprezentace)
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Plán akcí ČSC 2018/19
-

VV plán akcí navržený SK ČSC projednal, vznesl připomínky a následně odsouhlasil
návrh plánu pro jednání Rady Předsedů ČSC
VV schválil, s ohledem na Světovou kvalifikaci o MS, zrušení českého kvalifikačního
turnaje o MS a současně schválil úpravy řádů, ve kterých je kvalifikace zmíněna
VV schválil termíny pro finálové turnaje mužů a žen MČR 2018/19: začátek turnaje
bude ve čtvrtek a konec v úterý

MS mixy 2018
-

VV, s ohledem na místo konání (Kanada), projednal a následně schválil úpravu
způsobu zabezpečení účasti reprezentace na MS – svaz bude počínaje rokem 2018
kompletně zajišťovat a hradit účast týmu na MS

Turnaj Prague Masters mužů 2018 (WCT)
-

VV vzal na vědomí informaci, že turnaji byla přidělena státní dotace
VV schválil úpravu rozpočtu turnaje

Komise
Rozvojová komise ČSC (RK ČSC)
-

-

VV projednal a odsouhlasil žádost klubu CC Loupežníci Jičín o finanční příspěvek na
MČR mixy 2018. S ohledem na nízký příjem ze startovného (pouze 13 zúčastněných
týmů) VV přidělil příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
VV na doporučení RK ČSC schválil příspěvky na přípravu projektové dokumentace
záměrů výstavby nových curlingových hal v Jičíně a Trutnově
VV korespondenčně, na doporučení RK ČSC, schválil rozpočty na organizaci street
curlingu v Plzni a v Českých Budějovicích

Komise rozhodčích
-

VV korespondenčně schválil navýšení odměn rozhodčích finálových turnajů mužů a
žen MČR 2017/18 (o 100%)

Ekonomika
Rozpočet ČSC 2018
-

VV projednal jednotlivá střediska rozpočtu (upravil střediska reprezentace, tj. 1 a 2,
středisko STM, tj. 9, středisko rozvoj curlingu, tj. 6, marketing a komunikace, tj. 12,
turnaj WCT, tj. 14) a odsouhlasil rozpočet na rok 2018

Juniorský curling
Zrušení termínu Juniorské a žákovské ligy ČSC (17. – 18.3.2018)
-

VV korespondenčně odsouhlasil zrušení turnaje
VV projednal možnosti náhradního termínu (19. – 20.5. nebo 26. – 27.5.2018 a
pověřil JK ČSC výběrem termínu
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STM – koncepce
-

VV odsouhlasil konečnou podobu Koncepce STM

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Výběrové řízení nájemce restaurace v Curling Aréně Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci o průběhu řízení

Výběrové řízení koordinátor ČSC
-

VV vzal na vědomí informaci o průběhu řízení

Soutěže a Reprezentace
Umístění týmu žen na MS 2018 na 6.místě
-

VV vysoce ocenil nejlepší umístění repre týmu na MS v dosavadní historii účastí na
MS mužů či žen

Centrum pohybové medicíny (CPM)
-

VV vzal na vědomí, že kvóta pro curling se snížila na 4 sportovce

Smlouva o pronájmu haly Zbraslav za účelem pořádání soutěží ČSC
-

VV projednal možnosti (cena – navýšení o 1.000,- Kč/hrací den, počty hracích dnů)
pronájmu drah v curlingové hale Zbraslav v sezóně 2018/19. VV Vzal na vědomí, že
provozovatel haly má zájem o další spolupráci.

Juniorský curling
Dokument „Nastavení činnosti TMK“
-

VV se seznámil s pracovní verzí dokumentu

Marketing a komunikace
Odměny za komentování zápasů finálových turnajů MČR žen a mužů
-

VV vzal na vědomí, že odměny vyplácí Curling promo

Rozvoj curlingu
Rozvojová komise (RK ČSC)
-

VV vzal na vědomí podnět týkající se návrhu na testování kvality nových hal pro
případ jejich využití pro svazové akce
VV projednal a odložil na příští zasedání návrh na zpracování strategie a koncepce
rozvoje curlingu v ČR do roku 2025

