Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

10. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

14. 5. 2018 18:15 – 20:30

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

18. 6. 2018 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

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
Výběrové řízení koordinátor ČSC
-

do řízení se přihlásilo 5 kandidátů
na doporučení výběrové komise (D.Šik, M.Podrábská Skotnická) VV na pozici
koordinátora ČSC přijal (6 hlasů pro, M.Vydra se zdržel) Eleonoru Vydrovou

Automatický externí defibrilátor (AED)
-

VV schválil nákup AED do haly Roztyly

Soutěže a Reprezentace
MČR muži 2017/18 – pokuta týmu PLC Icebreakers
-

-

na návrh SK ČSC a v souladu se Soutěžním řádem MČR VV korespondenčně
schválil pokutu ve výši 2.000,- Kč pro tým PLC Icebreakers za pět a více kontumací
v soutěži
VV projednal žádost týmu PLC Icebreakers o přehodnocení pokuty a potvrdil své
rozhodnutí o výši pokuty
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MS seniorů 2018
-

VV schválil příspěvek 15.000,- Kč na úhradu nákladů na účast týmu mužů na MS
2018

MS mixy 2018, ME 2018, MS „B“ vozíčkáři 2018
-

VV schválil účast týmů ČR na MS mixy 2018, ME 2018 a na MS „B“ vozíčkáři 2018

Zdravotní program reprezentací ČSC 2018-20
-

na návrh ZK ČSC odsouhlasil VV znění zdravotního programu 2018-20

Plán akcí ČSC 2018/19
-

VV korespondenčně schválil úpravu plánu akcí zapříčiněnou informací z WCF o
změně termínu konání kvalifikace o MS 2019 na leden 2019 (původní termín byl
prosinec 2018)

Smlouva o pronájmu haly Zbraslav za účelem pořádání soutěží ČSC
-

VV projednal, upravil a odsouhlasil text smlouvy, která bude uzavřena po členské
schůzi ČSC

Komise
Komise rozhodčích
-

VV korespondenčně schválil konání školení nových rozhodčích (26. – 27.5.2018, hala
Roztyly)

TMK ČSC
-

VV odsouhlasil rozpočet a konání curlingového kempu Letní Třesk 2018

ZK ČSC
Pravidla pro předkládání lékařských prohlídek
-

VV schválil, na základě návrhu předloženého ZK ČSC, úpravu materiálu „Pravidla pro
předkládání lékařských prohlídek“ (za platnou prohlídku bude uznána pouze
prohlídka od tělovýchovného nebo praktického lékaře)

Juniorský curling
Výběrové řízení na pozici Vedoucí trenér STM
-

VV projednal a odsouhlasil text výběrového řízení

Soustředění STM (Bratislava, srpen 2018)
-

VV schválil rozpočet předložený vedoucím trenérem STM J.Snítilem
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Uvolněné hodiny v Curlingové hale
-

uvolněná hodina středa 16:00-18:00 v dlouhodobém plánu curlingové haly bude
zařazena do rozvrhu hodin STM.

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Příprava členské schůze ČSC
-

VV projednal organizační záležitosti konání členské schůze (obsazení komisí,
pracovního předsednictva, atd.)

Výběrové řízení nájemce restaurace v Curling Aréně Roztyly
-

VV vzal na vědomí aktuální informaci o průběhu řízení

Informace o termínech letní odstávky curlingové haly
-

VV vzal na vědomí, že provoz bude ukončen 28.5.2018 a zahájen 25.8.2018

Informace o odstoupení člena Dozorčí rady Curling Promo
-

VV vzal na vědomí odstoupení z funkce člena dozorčí rady Lenky Šafránkové.

Juniorský curling
Juniorská a žákovská liga ČSC (26. – 27.5.2018)
-

VV vzal na vědomí informaci o konání přeloženého turnaje (zúčastní se 16 týmů)

TMK ČSC
Reorganizace TMK
-

VV odložil projednání bodu na své další zasedání

Podpora (motivace) studentů 1.trenérské třídy curlingu
-

VV projednal možnosti podpory

Podmínky pro pořádání soutěží na ledových plochách mimo svazovou halu
-

VV projednal návrh na znění materiálu

