Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

12. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

3. 9. 2018 18:15 – 21:30

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:

1. 10. 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
Státní trenér B.Askew
-

VV schválil smlouvu se státním trenérem na období 2018-20 (dva roky + opce na dva
roky)
VV rozhodl, že svaz trenéra požádá o předložení cílů pro sezónu 2018/19

Kongres WCF 2018 (Budapešť)
-

VV projednal návrhy na nový formát MS mixed doubles a rozhodl se podpořit variantu
MS ve skupinách A a B, které se bude konat v jednom termínu a na stejném místě

Prováděcí dokumentace vzorového zimního stadionu obsahující jednu curlingovou dráhu
-

-

VV korespondenčně vzal na vědomí, že kluby v drtivé většině odsouhlasily úhradu
prováděcí dokumentace ZS, která by na základě iniciativy svazu měla obsahovat
jednu curlingovou dráhu (cena 396.000,- Kč bez DPH)
VV, na základě informace od O.Bodláka (ČSLH po zkušenostech z prvních jednání
se starosty, by (s ohledem na nemalou částku na projekt od ČSC) nyní preferoval
pouze studii (dispozice, vizualizace) a následně by se realizovala podrobná
dokumentace, korespondenčně rozhodl, že souhlasí se zadáním „Studie umístění
curlingové dráhy se zázemím do typového projektu NNZS“. Studie bude obsahovat
vizualizace a základní prostorovou rozvahu. Cena studie je 45.000,- Kč DPH (s DPH
54.450,-).
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Soutěže a Reprezentace
Týmový trenéři reprezentačních týmů
-

VV korespondenčně schválil týmové trenéry: repre A ženy K.Kubeška, repre B ženy
S.Mokriš, repre C ženy S.Frederiksen, repre A muži S.Kleibrink, repre B muži
V.Černovský, repre C muži J.Snítil, repre mixed doubles A B.Askew, repre mixed
doubles B M.Podrábská Skotnická, repre mixed doubles C J.Bareš

Reprezentační trenér týmu mixy
-

VV korespondenčně schválil, že J.Snítil se nestane trenérem repre mixy v případě, že
uspěje ve výběrovém řízení na vedoucího trenéra STM
VV korespondenčně schválil za trenéra repre mixy J.Bareše

Lékařské prohlídky reprezentací B a C mužů, žen a mixed doubles
-

VV korespondenčně schválil, že svaz proplatí lékařské prohlídky u tělovýchovného
lékaře hráčům reprezentací B a C mužů, žen a mixed doubles (max. 5 a 2 hráči)

EYOWF 2019 (Sarajevo, 9. – 16.2.2019)
-

VV korespondenčně schválil účast týmu ČR
VV schválil, že trenérem týmu bude B.Askew a koordinátorem akce bude E.Vydrová

Turnaj EJCT (16. – 18.11.2018, Praha)
-

VV korespondenčně schválil navýšení startovného na 300,-EUR/tým
VV odsouhlasil, že organizátorem turnaje bude E.Vydrová

Zdravotní program reprezentací Českého svazu curlingu 2018 – 2020
-

VV odsouhlasil úpravu znění programu

Výzva MŠMT ČR na podporu významných sportovních akcí 2019 - 2021
-

VV schválil seznam akcí, které by svaz chtěl v letech 2019 – 2021 pořádat

Světová zimní univerziáda (WUG) 2019
-

-

VV vzal na vědomí, že na základě žádosti svazu ČAUS souhlasí s nominací týmu žen
(tým mužů již v nominaci byl) na WUG, Současně ČAUS informoval, že v případě, že
tým žen na WUG opravdu bude startovat tak ČAUS uhradí veškeré náklady spojené
s jeho účastí.
VV odsouhlasil za trenéra týmu J.Bareše

Nominace reprezentačních týmů
-

VV schválil nominace reprezentační výpravy pro turnaj ME 2018 (muži: Šik David,
Boháč Radek, Paul Tomáš, Polívka Milan, Klípa Lukáš, trenér Shannon Kleibrink,
ženy: A.Kubešková, T.Plíšková, A.Baudyšová, E.Soukupová, E.Kolčevská, trenér
K.Kubeška, státní trenér B.Askew, fyzioterapie E.Králová)
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Turnaj WCT muži (1. – 4.11.2018, Praha)
-

VV odsouhlasil organizační výbor ve složení: D.Šik, M.Vydra, M. Bukovský, B.Askew
a E.Vydrová

MS seniorů 2019
-

VV schválil přihlášku týmu mužů na MS seniorů (týmy žen neprojevily zájem)

Ekonomika
Pravidla pro rozdělení prostředků na projekty financované z grantů z prostředků darovaných
loterijními společnostmi
-

-

VV odsouhlasil pravidla pro rok 2018 a vzal na vědomí, že s ohledem na skutečnost,
že loterijní peníze byly již téměř vyčerpány, budou projekty hrazeny převážně
z vlastních zdrojů svazu
VV projednal doplnění textů projektů. Konečné verze projektů budou odsouhlaseny
korespondenčně.

Poskytování darů Českým svazem curlingu
-

-

VV ČSC schválil poskytování darů nekomerčním subjektům v rámci vzájemné
spolupráce týkající se rozvoje curlingu jako možný platební prostředek.
VV v návaznosti na již schválený příspěvek z 3.4.2018 na přípravu projektové
dokumentace záměrů výstavby nových curlingových hal v Jičíně a Trutnov,
odsouhlasil poskytnutí příspěvku Městu Jičín ve výši 20.000,- Kč formou daru
(zpracování studie Rozšíření šaten zimního stadionu a curlingové dvou dráhy v
Jičíně).

Příspěvky členů SCM ČSC (roční poplatek)
-

-

s ohledem na skutečnost, že vedoucí trenér STM ČSC nezajistil vybírání poplatku za
sezónu 2017/18 rozhodnul VV, že klubům, které poplatky uhradily, budou tyto
poplatky vráceny (celkem 21.000,- Kč)
VV vzal na vědomí, že nebude naplněna příjmová část rozpočtu 2018 v položce
„Příspěvek členů SCM a SpS ČSC (roční poplatek)“. Současně vzal VV na vědomí,
že tyto poplatky již nebudou vybírány.

Komise
Marketingová komise
-

VV schválil nového člena MK J.Splavce, který se současně stal předsedou komise.
Členství v komisi ukončil O.Kotouč.
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Komise rozhodčích
-

VV korespondenčně schválil konání workshopu stávajících rozhodčích (v termínu 1.2.9.2018)
VV korespondenčně schválil úpravu „Pravidel odměňování rozhodčích ČSC“
VV korespondenčně schválil vyhlášení výběrové řízení na bundy pro rozhodčí

Odměny komisím
-

VV schválil navržené výše odměn členům komisí ČSC za období 2017/18

Rozvojová komise
-

VV korespondenčně schválil umístění street curlingu dne 3.9.2018 v Brně na
Wannado festivalu 2018 (dříve Sporťáček)
VV schválil předložený návrh postupu zpracování Strategii a koncepci rozvoje
curlingu v ČR do roku 2025

Marketing
Umístění street curlingu na Wannado festivalu 2018 (dříve Sporťáček)
-

VV korespondenčně schválil umístění street curlingu dne 8.9.2018

Umístění street curlingu na Sportmanii Plzeň 2018
-

VV korespondenčně schválil umístění street curlingu ve dnech 18. – 20. a 24. – 26.
Srpna 2018

Mail na sekretariát svazu
-

VV vzal na vědomí informaci o plánovaném přechodu oficiální mailové adresy
sekretariátu svazu na secretary@curling.cz

Juniorský curling
Olympic Hopes 2019
-

VV rozhodl, že turnaj nebude svaz v roce 2019 pořádat
VV vzal na vědomí informaci, že ČOV v současné době nemá finanční prostředky,
kterými by mohl svazům přispět na pořádání turnaje, resp. účast na turnaji

Výběrové řízení na pozici Vedoucí trenér STM
-

VV vzal na vědomí, že oba přihlášení zájemci (J.Snítil, K.Kubeška) nemají zájem o
pozici vedoucího trenéra STM
VV rozhodl o vypsání nového výběrového řízení, projednal text řízení a rozhodl, že
konečná verze textu řízení bude odsouhlasena korespondenčně
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Sestavení prozatímního programu fungování STM do doby, než bude výběrovým řízením
zvolen Vedoucí trenér STM
-

vedením STM byl pověřen P.Horák

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Curling promo - LED osvětlení haly
-

VV vzal na vědomí, že osvětlení haly nyní funguje ve dvou režimech. Pro běžný
provoz a mistrovská utkání bude použito pouze úsporné osvětlení LED (700lx).
V případě televizních přenosů lze současně zapnout LED a osvětlení a původní
zářivkové osvětlení pro dosažení vyšší intenzity osvětlení 1000lx. Původní osvětlení
bylo na úrovni 300lx.

Zahájení sezóny 2019/20
-

VV projednal možné termíny zahájení. Rozhodnutí bude odloženo s ohledem na
prověření možného konání příměstského tábora v posledním srpnovém týdnu 2019.
V případě, že se tábor neuskuteční bude se Adult camp WCF konat ve dnech 26. –
29.8.2019

Soutěže a Reprezentace
Hrací víkendy MČR divize 2018/19 na Zbraslavi
-

VV vzal na vědomí informaci, že SK ČSC nevyužila na Zbraslavi čtyři hrací víkendy

