Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

20. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

6. 5. 2019 18:15 – 21:25

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

R.Havelková

Hosté:

I.Janatová, E.Miklíková

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

3. 6. 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
Soutěže a Reprezentace
Prague Classic 2019
-

VV vzal na vědomí ztrátový rozpočet turnaje a odsouhlasil konání turnaje,
Předpokládaná ztráta je ve výši 70.000,- Kč.

YOG 2020 (SUI)
-

VV odsouhlasil realizační tým (B.Askew a P.Horák), který bude zajišťovat přípravu
týmu na turnaj. Na turnaj pojede s týmem jako trenér P.Horák.

MS mixy 2019, MS „B“ vozíčkáři 2019
-

VV schválil účast týmů ČR na MS mixy 2019 a na MS „B“ vozíčkáři 2019

Juniorský curling
Změny tréninkových hodin pro STM od sezóny 2019/20
-

VV odsouhlasil postupné kroky potřebné pro zajištění změny (tj. oslovení dotčených
klubů a následné jednání)
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Komise
Komise rozhodčích
-

VV korespondenčně odsouhlasil konání školení nových rozhodčích dne 19.5.2019 ve
Sportovním centru Třešňovka v Praze na Zbraslavi
VV odsouhlasil trvalé zpřístupnění místnosti rozhodčích v hale Roztyly pro všechny
členy KR
VV zamítnul záměr KR zakoupit další dva skládací stolky pro potřeby rozhodčích
v hale Roztyly

Projednané body jednání
Soutěže a Reprezentace
Stanovisko k podnětu repre ženy B
-

VV informoval o svém stanovisku (VV zamítnul požadavky týmu) k podnětu přítomné
zástupkyně týmu Savona M

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

VV postup projednal a odložil odsouhlasení na své příští zasedání

MS mixed doubles 2019
-

VV poděkoval týmu za výbornou reprezentaci a za umístění, které znamená udržení
skupiny „A“ MS pro rok 2020

Organizace a Curling promo
Členská schůze ČSC
-

VV projednal organizaci členské schůze (obsazení komisí, formu předložení zprávy o
činnosti ČSC, atd.)

WCF Forward Plan 2026 až 2030
-

VV se s plánem seznámil

Čerpání z programu DAP WCF
-

VV projednal vyúčtování a čerpání programu za období 2018/19 a projednal možnosti
čerpání pro období 2019/20

Převod tréninků mezi kluby v hale Roztyly
-

VV potvrdil dosavadní praxi, tj. v případě nezájmu klubu o své hodiny tréninku jsou
tyto nabídnuty nejdříve reprezentačním týmům a následně všem curlingovým klubům
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Areál ledových sportů
-

VV vzal na vědomí informaci o schůzce DŠI a OBO se zástupci projektu (možnosti
budoucí spolupráce, atd.)

Marketing
Projekty ČOV
-

VV vzal na vědomí informaci o projektech, které vyhlásil ČOV

Regionální televize – aktivity v regionech
-

VV vzal na vědomí informaci o možnostech spolupráce (propagace curlingu, atd.)

Juniorský curling
EJCT Praha 2019
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu příprav turnaje (byly rozeslány pozvánky na
turnaj)

Problematika juniorského curlingu
-

VV vzal na vědomí informaci o aktuální problematice juniorského curlingu (např.
informaci o kvalitě školení trenérů II.třídy, atd.)

