Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

14. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

5. 11. 2018 18:15 – 21:30

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:

3. 12. 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
Pojištění odpovědnosti orgánu svazu
-

VV odsouhlasil pojištění pro rok 2019

Pořádání ME 2020
-

VV vzal na vědomí a odsouhlasil podání žádosti o státní dotaci VSA 2019 o
předfinancování organizace ME 2020

Odměny za organizaci Olympijských festivalů 2018
-

VV odsouhlasil výši odměn za organizaci festivalů

Soutěže a Reprezentace
Přihlášky na MS mixed doubles a MS seniorů 2019
-

VV schválil přihlášku týmu na MS mixed doubles 2019 a týmu mužů na MS seniorů
2019

Čerpání rozpočtu juniorských reprezentací
-

VV odsouhlasil plán čerpání rozpočtu do konce roku 2018
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Schválení nominace na MSJ „B“ 2019 a Světovou zimní univerziádu 2019
-

VV schválil nominaci:
a)
MSJ „B“ 2019 - junioři: A.Podolka, P.Mareš, M.Blahovec, D.Verner, F.Jiral,
trenér J.Vedral, juniorky: Laura Klímová, M.Baudyšová, K.Špundová,
E.Kynčlová, Luisa Klímová, trenér J.Bareš, hlavní trenér: B.Askew
b)
WUG 2019 – muži: J.Vedral, M.Černovský, K.Krupanský, L.Klípa, D.Verner,
trenér B.Askew, ženy: A.Baudyšová, M.Baudyšová, E.Kolčevská, L.Hronová,
E.Srnská, trenér J.Bareš

Odměny za zajištění reprezentačních akcí (ME, MS, MSJ, OQE)
-

VV rozhodl, že vzhledem k obsazení pozice koordinátora reprezentačních týmů
nebudou odměny vypláceny

Prague Classic 2019
-

VV vzal na vědomí a odsouhlasil podání žádosti o státní dotaci VSA 2019 o dotaci na
Prague Classic 2019

Tréninkové hodiny pro reprezentační akademické týmy
-

VV projednal a schválil možnost pro týmy objednávat si volné hodiny v hale Roztyly
(budou upraveny „Zásady přidělování reprezentačních tréninků a program podpory
výkonnostního curlingu“)

Komise
Studium na trenéra curlingu II.třídy
-

VV, na návrh TMK ČSC, odsouhlasil dodatečnou přihlášku M.Vojtuše do Trenérského
programu II. třídy za navržených podmínek (uznání poloviny hodin již absolvovaného
kurzu, poloviční poplatek za kurz).

Juniorský curling
Juniorská a žákovská liga ČSC 2018/19
-

VV projednal žádost JK ČSC a odsouhlasil termín konání Finálového turnaje
Juniorské a žákovské ligy ČSC 2018/19 na 25. – 26.5.2019
VV projednal opětovnou žádost JK ČSC o možnost vyplácet v juniorské kategorii
prize money a žádost opět zamítnul

Natáčení ČT D pořadu Wifina dne 19.11.2018
-

VV schválil natáčení a upozornil na nutnost spolupráce s Curling promo s.r.o.
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STM
-

-

VV odsouhlasil návrh vedoucího trenéra STM na složení týmu trenérů (metodik STM:
J.Snítil, trenéři: J.Zelingr, K.Krupanský, M.Vojtuš, M.Podrábská, J.Vedral, M.Votava,
V.Reitmajer, P.Dáňa, D.Liamaev). VV požádal o jmenování zástupce vedoucího
trenéra STM.
VV vzal na vědomí informaci vedoucího trenéra STM o vzniku rady STM
VV projednal návrh vedoucího trenéra STM o změny v odměňování trenérů STM a
požádal o rozdělení stávajícího řádu odměn na dva nové, tj. řád odměn trenérů STM
a řád odměn trenérů zápočtového curlingů studentů VŠ

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Kalendář zahájení sezóny 2019/20 (WCF Aduilt Camp)
-

VV projednal termínové možnosti a a rozhodnutí odsunul na své prosincové jednání

Nigerijský curlingový svaz
-

VV vzal na vědomí zájem o dvoutýdenní tréninkový tábor

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

VV projednal postup při vrácení startovného týmu, který z turnaje odstoupil

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

VV vysoce ocenil vynikající organizaci turnaje, který proběhl k absolutní spokojenosti
všech zúčastněných týmů
VV odsouhlasil, vzhledem k prodloužení TV zápasu, navýšení odměn rozhodčích dne
2.11.2018 o 50% sazby za jednu rundu

Státní trenér – cíle do roku 2022
-

VV projednal a vzal na vědomí předložený materiál

Odstoupení od reprezentační smlouvy týmem mixed doubles „C“
-

VV vzal informaci odstoupení od smlouvy na vědomí a projednal možné úpravy znění
reprezentačních smluv

Podněty k pravidlům a manuálu činnosti rozhodčích od T.Paula
-

VV vzal na vědomí podněty a požádal KR ČSC o informaci, zda podněty vedly
k úpravám některých dokumentů
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Účast týmu Klíma (1.CK Sem Tam Brno) na turnaji v Číně (12/2018)
-

VV vzal na vědomí informaci o účasti týmu. Účast je zdarma, tým si uhradí náklady
na pojištění ze svého rozpočtu na přípravu.

Rozpočet na přípravu týmů na WUG 2019
-

VV odložil projednání vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rozpočet na rok 2019

Nominace na EYOWF 2019
-

VV vzal na vědomí informaci o širší nominaci na akci

Ekonomika
Odměňování trenérů juniorských reprezentací B
-

VV konstatoval, že rozpočet roku 2018 nepočítá s odměňováním trenérů juniorských
reprezentací B ze státní dotace na reprezentaci

Marketing
Podání žádosti o dotaci na Magistrát hl.m.Prahy
-

VV vzal na vědomí informaci, že svaz podal žádost o dotaci na finálové turnaje MČR
2018/19 mužů i žen

Příspěvek Magistrátu hl.m.Prahy
-

VV vzal na vědomí informaci, že magistrát přispěl na akci Pražský festival sportu a
volného času 2018

