Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

17. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

11. 2. 2019 18:15 – 22:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, O.Bodlák, M.Vydra, V.Reitmajer

Omluveni:

M.Podrábská Skotnická, R.Havelková

Hosté:

H.Barkmanová (curling vozíčkáři), P.Vinšová, E.Miklíková, I.Janatová a
M.Baudyšová (kvalifikace o MS ženy 2019), K.Kubeška

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

4. 3. 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
Členská schůze ČSC
-

VV odsouhlasil termín konání ČSC na 1. 6. 2019 od 9,30 hod.
VV odsouhlasil termín konání rady předsedů: 25. 4. 2019 od 18,30 hod.
VV projednal stav přípravy rozpočtu svazu na rok 2019

Problematika reprezentace curlingu vozíčkářů
-

-

VV vyslechl zástupce reprezentace (informace o financování na rok 2019 – státní
dotace, sponzoři), vzal na vědomí žádost, aby současný koordinátor repre rozšířil
svou spolupráci o repre vozíčkářů, žádost o zařazení repre vozíčkářů do repre kempů
atd. VV vzal na vědomí, že vozíčkáři ze svých zdrojů přispějí na mzdu koordinátora.
VV odsouhlasil rozšíření pracovních povinností koordinátora o reprezentaci vozíčkářů

Úprava podmínek koordinátora reprezentací
-

VV schválil, v souvislosti s nárůstem agendy např. o reprezentaci vozíčkářů, navýšení
platu koordinátora s platností od 1. února 2019
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Soutěže a Reprezentace
Komise pro reprezentaci
-

VV schválil předložené znění statutu komise

Cena ubytování v Hotelu Globus
-

VV vzal na vědomí nabídku dvou variant spolupráce s hotelem Globus a rozhodl se
pro stálou celoroční cenu ubytování

Tréninkový kemp čínských repre týmů v hale Roztyly
-

VV podpořil konání kempu (květen 2019)

MČR muži 2018/19 – pokuta týmu CK Demion muži
-

na návrh SK ČSC a v souladu se Soutěžním řádem MČR VV schválil pokutu ve výši
2.000,- Kč pro tým CK Demion za pět a více kontumací v soutěži

Úprava vyplácení odměn asistentů u juniorských reprezentací
-

k 1.1.2019 ukončil svou činnost J.Vedral
VV odsouhlasil, že asistentem u obou reprezentací se od 1.1.2019 stal J.Bareš.
V souladu s tímto rozhodnutím budou J.Barešovi vypláceny odměny.

Výjimka pro rozhodčího
-

VV korespondenčně odsouhlasil udělení výjimky pro rozhodčího J.Candru na víkend
9. – 10.2.2019 (J.Candra působil ve více rolích, tj. rozhodčí a ledař)

Komise
Komise rozhodčích
-

VV odsouhlasil návrh KR ČSC na vyplácení odměn rozhodčím v případě nečekaných
událostí (kontumace, zrušení herní rundy, apod.) a pověřil KR ČSC zapracováním
úprav do pravidel odměňování rozhodčích

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Pořádání ME 2020
-

VV vzal na vědomí informace o průběhu příprav (jednání o financování se zástupci
města Brna, Jihomoravského a Severomoravského kraje, informaci o stavu zimních
stadionů – Brno: Rondo a krasobruslařská hala, Ostrava – hala Sareza)
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Nefunkční webové kamery v curlingové hale Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci ke zprovoznění kamer. Kamery budou funkční od
sezóny 2019/20.

Marketing
Vyhlášení výsledků finálových turnajů mistrovských soutěží
-

VV vzal na vědomí, že se budou výsledky vyhlašovat přímo po skončení finále na
ledové ploše

Rozvoj curlingu
Podpora brněnských klubů
-

-

s ohledem na skutečnost, že v Brně bude zahájen provoz curlingových drah VV
projednal a upravil návrh na zapůjčování materiálu klubům a nákup dalšího
curlingového materiálu, který bude hrazen z programu DAP WCF.
VV odsouhlasí materiál formou korespondenčního hlasování

Společný postup s ČSLH ve věci výstavby ZS s možností umístění curlingové dráhy
-

v jednání s jednotlivými obcemi a městy budou ČSLH a ČSC vždy postupovat
společně. V současné době má o výstavbu ZS zájem sedm měst či obcí.

Podmínky pro pořádání turnajů v curlingu
-

VV projednal úpravy materiálu a schválení odložil na dubnové zasedání

Organizace a Curling promo
Curlingová hala Roztyly - pozemek
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu přípravy dokumentace pro Změnu užívání
curlingové haly v Roztylech

Soutěže a Reprezentace
Projednání připomínek ve věci účasti B týmu žen na kvalifikaci o MS 2019
-

D.Šik zrekapituloval skutečnosti, které vedly výkonný výbor k rozhodnutí neposlat na
kvalifikaci tým žen
zástupkyně repre týmu B vyjádřily nesouhlas s rozhodnutím a sdělily návrh
kompenzace neúčasti na kvalifikaci
VV projedná požadavky týmu a v nejbližším možném termínu své rozhodnutí týmu
sdělí

