Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

19. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

1. 4. 2019 18:15 – 22:55

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

R.Havelková

Hosté:

V.Černovský, K.Kubeška

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

6. 5. 2019 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

M.Vydra,

M.Podrábská

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Organizace a Curling Promo
Pořádání ME 2020
-

VV vzal na vědomí informaci o zamítnutí financování akce ze strany města Ostrava a
informaci, že svaz v 1. kole neobdržel dotaci na předfinancování od MŠMT ČR. VV
Následně odsouhlasil odstoupení od kandidatury na pořádání ME 2020.

Rekonstrukce hala Roztyly – osvětlení, výměník, monitrony (řízení kompresorů)
-

-

VV souhlasí s realizací rekonstrukce v rozsahu LED osvětlení ledové plochy, deskový
výměník a řídicí jednotky kompresorů. VV souhlasí se zařazením do účetní evidence
společnosti Curling Promo, s.r.o. jako pořízení investičního majetku. VV souhlasí
s tím, aby společnost Curling Promo, s.r.o. uplatňovala účetní a daňové odpisy
z tohoto majetku.
VV souhlasí s podáním žádosti o zvýhodněný úvěr ČMZRB v programu Energ. O
úvěr ve výši 1.609.308,- Kč bez DPH,- Kč na rekonstrukci požádá Curling Promo,
s.r.o..

Kamerový systém v hale Roztyly
-

VV schválil nákup nové části režie kamerového systému, který zakoupí Curling
Promo s.r.o.
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Členská schůze ČSC
-

VV odsouhlasil návrhy úprav řádů, plánu akcí 2019/20 a rozpočtu 2019, které budou
předloženy Radě předsedů ČSC
VV odsouhlasil úpravu programu členské schůze v souvislosti se zrušením
kandidatury ČSC na pořádání ME 2020

Soutěže a Reprezentace
WUG 2019
-

-

VV ocenil umístění týmu mužů, které svazu dává reálnou šanci na účast na WUG
2021, a vyjádřil zklamání nad umístěním a předvedenou hrou týmu žen. Umístění žen
vyřazuje tým žen z WUG 2021.
VV schválil odměnu J.Barešovi

Kvalifikační předpoklady reprezentačních trenérů
-

VV projednal a odsouhlasil úpravu materiálu navrženou TMK ČSC

Rozšíření zdravotní péče ČSC ve spolupráci s CSMV o akutní případy
-

VV schválil úpravu materiálu, který se týká reprezentantů mimo repre týmy A mužů,
žen a mixed doubles před reprezentačním výjezdem na vrcholnou akci

Olympic Hopes 2019
-

VV rozhodnul, že se tým ČR turnaje nezúčastní

Konverze amatérského statutu ženské reprezentace na statut poloprofesionální/profesionální
-

-

-

K.Kubeška představil záměr konverze (přechod členek týmu pod Olymp, ČOV slíbilo
podpůrný dopis na MŠMT ČR) a požádal svaz o podporu a spolupráci (zaslání
žádosti na MŠMT ČR o zařazení curlingu mezi perspektivní sporty).
VV rozhodl, že záměr podpoří, za podmínek, že půjde o záměr dostat do programu
podpory reprezentaci jako celek (myšleno reprezentaci dospělou, v olympijských
disciplínách).
svaz bude v jednáních zastupovat DŠI nebo MVY.

Komise
Komise rozhodčích
-

-

VV odsouhlasil návrh KR ČSC na vyplacení dodatečné odměny rozhodčím
v souvislosti s antidopingovou kontrolou, který proběhla při finálovém turnaji MČR
mužů. VV pověřil KR ČSC zapracováním úpravy do pravidel odměňování rozhodčích.
VV odsouhlasil znění smlouvy s dodavatelem bund pro rozhodčí

Trenérsko-metodická komise
-

VV projednal a odsouhlasil návrh TMK na rozšíření Trenérského programu o podporu
trenérů studujících 1. trenérskou třídu
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Projednané body jednání
Soutěže a Reprezentace
Stanovisko k podnětu repre ženy B
-

VV projednal své stanovisko k podnětu a své rozhodnutí odložil na příští zasedání

Prague Classic 2019
-

VV vzal na vědomí informaci, že svaz v 1. kole neobdržel dotaci na předfinancování
akce od MŠMT ČR. V případě, že dotaci (minimálně ve výši 250.000,- Kč) neobdrží
ani ve 2. kole rozhodne následně VV zda se turnaj uskuteční.

Centrum pohybové medicíny (CPM)
-

VV vzal na vědomí, že v termínu 1. – 20. 4. 2019 budou z databáze CPM vyřazeni
hráči nesplňující svazové podmínky pro jejich zařazení

YOG 2020 (SUI)
-

VV vzal na vědomí informaci, že týmu ČR byla potvrzena účast turnaji. VV projednal
jmenování realizačního týmu a vzal na vědomí, že návrh na obsazení realizačního
týmu předloží ReK ČSC.

Postup vyčlenění tréninkových hodin pro reprezentační týmy od sezóny 2019/20
-

VV odložil projednání na své příští zasedání

Komise
Zdravotní komise
-

VV vzal na vědomí rezignaci K.Taberyho na členství v komisi

Rozvoj curlingu
Podmínky pro pořádání turnajů v curlingu
-

VV projednal úpravy materiálu a požádal o jeho doplnění. Materiál bude schválen
korespondenčně.

Organizace a Curling promo
Úprava cen klubových tréninků v hale Roztyly
-

Jednatel Curling Promo, s.r.o. informoval VV o záměru zvýšení cen klubových
tréninků o 15% počínaje sezónou 2019/2020.

