Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

22. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

1.7. 2019 18:15 – 21:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

R.Havelková, M. Plzák, M.Podrábská Skotnická,

Hosté:

T. Vlasák

Zapisovatel:

D. Šik

Přílohy:

-

Příští jednání:

26.8.2019 od 17:00 (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
Rozvoj curlingu
Strategie a koncepce rozvoje curlingu v ČR do r.2025
-

T. Vlasák (facilitátor) přednesl VV informaci o aktuálním průběhu zpracování
dokumentu. T. Vlasák předložil VV první návrh analýzy stavu curlingu v ČR.
VV pověřil O. Bodláka předložením návrhu složení pracovních skupin
VV pověřil T. Vlasáka novým projednáním analytické části v pracovní skupině pro
strategii a koncepci rozvoje curlingu

Organizace a Curling promo
Čerpání z programu DAP WCF
-

VV požádá WCF o čerpání DAP 2019-2022 na pořízení projektové dokumentace
výstavby hokejových hal s curlingovou dráhou

WCF kongres Mexiko
-

VV schvaluje účast reprezentantů WCF D. Šika a K. Frederiksen na kongresu WCF
3.-7.9.2019

Schválení přesunu tréninků STM
-

VV vzal na vědomí informaci o dohodnutém přesunu tréninků se všemi dotčenými
kluby.
VV schvaluje přesuny tréninků STM a dotčených klubů v dlouhodobém plánu tréninků
v curlingové hale. VV požádá P. Horáka o písemné doložení souhlasu klubů.
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Soutěže a Reprezentace
Pravidla rozdělování repre dráhy
-

VV schvaluje princip rozdělování tréninkových jednotek v rámci vyčleněné dráhy od
sezóny 2019/20. Jednotlivé týdenní plány budou v kompetenci národního trenéra

Schválení trenérů repre týmů a jejich odměňování
-

VV schvaluje trenéry týmů: Karel Kubeška - ženy A, Vít Nekovařík - ženy B
VV schvaluje trenéry týmů s výjimkou (nutno dokončit B licenci): Jakub Bareš - MD A
a muži B, Jaroslav Vedral - junioři, Radek Klíma - juniorky
VV schvaluje asistenta trenéra: Jan Zelinger - muži A

Revize zásad přidělování repre tréninků
-

VV odsouhlasil revizi zásad

Schválení širší nominace na YOG + realizační tým
-

-

VV schvaluje širší nominaci YOG ve složení Jakub Rychlý, Kristýna Farková, Vít
Chabičovský, Tereza Baudyšová, František Jiral, Zuzana Pražáková, David Jakl,
Eliška Hercoková
Trenér Petr Horák

Schválení přihlášky na MSJB 2019/20
-

VV schválil přihlášku reprezentačních týmů korespondenčně

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Curlingová hala Roztyly - pozemek
-

Dokumentace skutečného provedení stavby ke změně užívání na stavbu trvalou
bude doplněna dle požadavku st. úřadu (07-08/2019).
VV projednal další postup. V červenci jednání na magistrátu. Oslovení členů svazu
s žádostí o pomoc v jednání.

Soutěže a Reprezentace
Znění smlouvy pro trenéry
-

VV projednal návrh smluv s trenéry s tím, že budou upřesněny kompetence zástupce
týmu a trenéra a upřesněn rozsahu spolupráce týmů s trenéry B týmů.

Činnost rozhodčích
Návrh na odměňování rozhodčích
-

VV projednal návrh změny odměňování rozhodčích. VV vrací materiál komisi
s připomínkami. Komise zpracuje dopad změn s ohledem na schválený rozpočet
ČSC.

