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Předmět:

18. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

4. 3. 2019 18:15 – 22:15

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský,
Skotnická

Omluveni:

V.Reitmajer, R.Havelková

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

1. 4. 2019 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

O.Bodlák,

M.Vydra,

M.Podrábská

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a Reprezentace
Změna termínu konání turnaje EJCT 2019
-

VV schválil nový termín konání: 4. – 6.10.2019

Odvolání proti rozhodnutí SK ČSC ve věci postupu do finálového turnaje MČR mužů 2018/19
-

VV korespondenčně potvrdil rozhodnutí SK ČSC, neboť odvolání neobsahovalo
všechny náležitosti dané Soutěžním řádem MČR

Marketing
Slavnostní ukončení provozu kluziště na Letné 23.2.2019
-

VV korespondenčně odsouhlasil účast curlingu na slavnostním ukončení. Svaz
obdržel od hl.m.Prahy dotaci, která pokryla náklady účasti.

Organizace a Curling promo
Sportovní komise WCF
-

VV korespondenčně odsouhlasil úhradu jednoho noclehu a cestovního pojištění pro
A.Kubeškovou (členky sportovní komise WCF) na zasedání WCF při MS žen 2019 v
Dánsku
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Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Pořádání ME 2020
-

VV vzal na vědomí informace o průběhu příprav (jednání o financování se zástupci
města Ostrava a primátorem Ostravy)

Členská schůze ČSC
-

VV projednal návrhy rozpočtu svazu na rok 2019, programu ČS, úprav řádů a návrhy
rozpočtů komisí svazu

Marketing
Den otevřených dveří Roztyly
-

VV projednal záměr uspořádat den otevřených dveří v březnu 2019. VV rozhodne o
případném uspořádání korespondenčně.

Přenosy z finálových turnajů MČR mužů a žen
-

VV vzal na vědomí informaci, že ČT bude na internetu vysílat přenosy z finálových
zápasů

Juniorský curling
Akce ZŠ Jižní pro žáky 6. ročníků
-

VV vyslechnul informaci o průběhu akce a vzal na vědomí, že příští rok se akce
neuskuteční, neboť kluby neprojevují zájem o děti, které by se chtěly curlingu věnovat

Soutěže a Reprezentace
Stanovisko k podnětu repre ženy B
-

VV vzal na vědomí možnosti řešení a další projednání odložil na své příští zasedání

Nové znění reprezentačních smluv
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu příprav nového znění reprezentačních smluv

Nový koncept reprezentací od sezóny 2019/20
-

VV projednal návrh konceptu, který předložila ReK

