Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

21. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

3. 6. 2019 18:15 – 21:05

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

R.Havelková

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

1. 7. 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
Komunikační technika pro přípravu reprezentací
-

VV schválil nákup jednoho setu komunikační techniky pro přípravu reprezentací

Lékařské prohlídky reprezentací „B“ a „C“
-

VV rozhodl, že lékařská prohlídka od tělovýchovného lékaře bude reprezentacím „B“
a „C“ proplácena maximálně do výše 1.000,- Kč.

Program reprezentací 2019 – 2022
-

VV schválil předložený materiál „Program reprezentací 2019 – 2022“

Zdravotní program reprezentací Českého svazu curlingu 2018 – 2020
-

VV odsouhlasil úpravu znění programu

ME 2019
-

VV schválil účast týmů ČR na ME 2019
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Juniorský curling
Změna formátu juniorské ligy
-

VV vzal na vědomí záměr JK ČSC:
a) rozšířit juniorskou ligu o další zahraniční týmy a o turnaj mixed doubles
b) ve spolupráci s minimálně třemi středoevropskými curlingovými asociacemi
iniciovat vznik tzv. Středoevropské ligy, která by měla být financována za finanční
podpory z European Zone WCF.
c) JK ČSC připraví projekt, který bude předložen ke schválení na WCF

Marketing a komunikace
Marketingový manager ČSC
-

VV odsouhlasil vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice marketingový
manager ČSC

Projednané body jednání
Soutěže a Reprezentace
MSJ „B“ 2020 (prosinec 2019)
-

VV projednal možné personální obsazení realizačního týmu

Organizace a Curling promo
Závěry z členské schůze ČSC
-

VV projednal závěry členské schůze a úkoly, kterými členská schůze pověřila VV
ČSC (např.: zrušení odměny přidělování prostředků na přípravu reprezentacím „C“,
pravidla pro nominaci repre týmů na kvalifikaci o MS mužů a žen, nákup pozemku
pod curlingovou halou Roztyly, atd.)

Čerpání z programu DAP WCF
-

VV vzal na vědomí výhled čerpání do roku 2022

Curlingová hala Roztyly - pozemek
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu přípravy dokumentace pro Změnu užívání
curlingové haly v Roztylech (stavební úřad si vyžádal doplnění dokumentace o
parkoviště nad halou)

