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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

15. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

3. 12. 2018 18:15 – 21:45

Přítomní:

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

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

Omluveni:

V.Reitmajer,

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

7. 1. 2019 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Organizace a Curling promo
Plat a odměna sekretáře svazu
-

VV odsouhlasil odměnu za rok 2018

Pořízení kamenů pro město Brno a do haly Praha Roztyly
-

VV odsouhlasil:
a) prodej 3 sad curlingových kamenů ve vlastnictví firmy Curling promo městu Brno
b) podání žádosti o nákup 4 sad curlingových kamenů prostřednictvím investičního
programu SZNR vyhlášeného MŠMT ČR pro rok 2019

Soutěže a Reprezentace
Vzorky reprezentačních dresů
-

VV korespondenčně schválil pořízení vzorků reprezentačních dresů pro jejich
zkoušení

MČR mixy 2019 (Jičín)
-

VV schválil předložený rozpočet turnaje, který pokryje náklady pořadatele bez ohledu
na počet přihlášených týmů
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Světová kvalifikace o MS 2019 (leden 2019, Nový Zéland)
-

VV vzal na vědomí informaci reprezentačního týmu ženy „A“, že se turnaje
nezúčastní. VV rozhodl, že tým žen na WQE 2019 nebude nominován.

Rozšíření programu zdravotní péče ČSC o reprezentaci o akutní případy
-

VV rozšíření programu odsouhlasil

Juniorský curling
Řád odměn trenérů STM
-

VV schválil řád odměn v předložené podobě

Řád odměn trenérů zápočtového curlingu (VŠ)
-

VV schválil řád odměn v předložené podobě

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

VV projednal termínové možnosti. Po konzultaci s WCF (termín konání Adult Campu
2019) rozhodne VV o kalendáři zahájení korespondenčně.

Pořádání ME 2020
-

VV vzal na vědomí informace o průběhu příprav (prohlídka ZS v Brně a Ostravě,
příprava podkladů k podání žádosti o souhlas vlády ČR s podporou konání akce)

Zvýšení kapacity přípojného místa elektrické energie pro curlingovou halu
-

VV vzal na vědomí informaci, že bude zajištěno přípojné místo u haly Roztyly pro
potřeby zajištění vyšší možnosti odběru elektřiny (např. při Prague Classic)

Provoz restaurace Curling Club Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci aktuální problematice provozu a probíhajících jednáních
s nájemcem

Juniorský curling
Letní výcvikový kemp STM 2019
-

VV projednal návrh termínu konání kempu a o termínu rozhodne korespondenčně na
základě konzultace s WCF ohledně termínu konání Adult Campu 2019
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Rozvoj curlingu
Rozvojová komise (RK ČSC)
-

VV vzal na vědomí informace o zpracované studii Nízkonákladového zimního
stadionu s curlingovou dráhou, která byla zpracována ve spolupráci s ČSLH. Projekt
je možné realizovat v městech, kde dnes není zimní stadion, nebo jako další lední
plochu vedle stávajících stadionů. ČSC bude spolupracovat s ČSLH při jednáních s
jednotlivými zájemci (městy) o realizaci tohoto projektu.

Soutěže a Reprezentace
ME 2018
-

VV zhodnotil umístění týmů na ME (muži neúspěch, ženy udržení skupiny A a postup
do kvalifikace o MS 2019)

Dokument „Odměny pro reprezentační a realizační týmy za umístění na vrcholných
soutěžích (MS, ME, MSJ)
-

VV materiál projednal s ohledem na změny systému a postupů ME/MS. VV navrhne
úpravy dokumenty, které budou předloženy ke schválení členské schůzi.

