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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

13. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

1. 10. 2018 18:15 – 19:30

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:

5. 11. 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
Oprava kompresoru
-

VV korespondenčně odsouhlasil opravu kompresoru v hale Roztyly

Kamery nad kruhy
-

VV korespondenčně odsouhlasil pořízení kamer nad kruhy v hale Roztyly za účelem
TV a stream vysílání. Kamery jsou demontovatelné a je možné je použít na jiném
zimním stadionu.

Soutěže a Reprezentace
Navýšení limitu na materiální vybavení repre týmů
-

VV zamítnul návrh na plošné navýšení limitu

Centrum pohybové medicíny (CPM)
-

VV odsouhlasil doporučení ZK ČSC (tři reprezentanti zůstávají v péči CPM, jeden
bude vyřazen, repre týmy A mužů, žen a mixed doubles budou vyzváni, zda nemají
zájem o obsazení uvolněného místa)
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Státní trenér B.Askew
-

VV korespondenčně odsouhlasil prodloužení trvalého pobytu státního trenéra v ČR

Prodloužení termínu konání druhého kvalifikačního turnaje MČR mixed doubles 2018/19
-

VV projednal žádost, uznal důvody k jejímu podání, avšak navrhovaný termín (čtvrtek
večer 29.11.2018) je již obsazen a není tedy k dispozici

Vyslání M.Bukovského na ME
-

VV odsouhlasil vyslání M.Bukovského na ME jako člena výpravy. Na pobyt přispěje
WCF z programu MAP.

Schválení nominace na MS „B“ vozíčkářů 23018
-

VV schválil nominaci – hráči: R.Musílek, Š.Beneš, M.Tluk, J.Břinčilová,
D.Selnekovičová, trenér: H.Barkmanová, vedoucí výpravy: K.Urbanová, fyzioterapeut:
J.Chválová.

Ekonomika
Úprava rozpočtu SCM 2018 (materiální vybavení)
-

VV úpravu zamítnul

Juniorský curling
Výběrové řízení na pozici Vedoucí trenér STM
-

do druhého výběrového řízení na pozici Vedoucí trenér STM se přihlásili tři kandidáti
(J.Vedral, P.Horák, V.Vojtuš)
VV rozhodl, že vítězem výběrového řízení a novým vedoucím trenérem STM se,
s platností od 1.10.2018, stal Petr Horák

Dokument „Univerzitní program curlingu 2018/19“ (zpracoval J.Bareš)
-

VV odsouhlasil znění dokumentu

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy hl.m.Prahy
-

VV odsouhlasil podání žádostí o příspěvek na EJCT 2018 a Star League 2019

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Kongres WCF 2018 (Budapešť)
-

VV vzal na vědomí informaci o průběhu a závěrech kongresu
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Pořádání ME 2020
-

VV vzal na vědomí informaci o postupu v procesu získání tzv. garance vlády ČR nad
významnou sportovní akcí

Soutěže a Reprezentace
Turnaj EJCT (16. – 18.11.2018, Praha)
-

VV vzal na vědomí informaci o přípravě turnaje (zatím přihlášeno 21 týmů)

Turnaj WCT muži (1. – 4.11.2018, Praha)
-

VV vzal na vědomí informaci o přípravě turnaje (přihlášeno je 20 týmů, je hotový
herní rozpis turnaje)

Juniorský curling
Příspěvek na Star League
-

VV vzal žádost JK ČSC na vědomí a konstatoval, že příspěvek bude součástí návrhu
rozpočtu od JK ČSC pro rok 2019

Ekonomika
Automatický externí defibrilátor (AED)
-

VV projednal předložené nabídky a předává je k posouzení ZK ČSC. Následně VV
rozhodne formou korespondenčního hlasování.

Problematika GDPR
-

VV projednal nabídku ČUS na řešení GDPR a rozhodl, že pověřencem pro GDPR
bude K.Frederiksen

