Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

23. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

26.8. 2019 17:00 – 20:30

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, O.Bodlák,
M.Podrábská Skotnická

Omluveni:

R.Havelková

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

7.10.2019 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

M.Vydra,

V.Reitmajer,

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Organizace a Curling promo
WCF kongres Mexiko
-

VV doporučuje hlasovat o snížení počtu endů na 8 ve všech soutěžích pořádaných
WCF
VV vzal na vědomí doporučení KR ČSC akceptovat navržené změny pravidel
curlingu

WCF Adult Camp
-

VV schválil odměnu hlavnímu organizátorovi campu, K.Urbanové. Odměna bude
vyplaceno z prostředků Curling promo s.r.o.
VV vzal na vědomí informaci o průběhu campu (třetí den kempu došlo v důsledku
nočního výpadku proudu k rozpuštění ledu, WCF obdrží slevu)

Curlingová hala Roztyly - pozemek
-

VV korespondenčně schválil navýšení ceny za dokumentaci skutečného provedení
stavby (rozšíření dokumentace o parkoviště u haly)
VV vzal na vědomí informace:
a) dokumentace skutečného provedení stavby ke změně užívání na stavbu trvalou
bude hotova do 5.9.2019
b) další jednání na magistrátu proběhne v září 2019
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Výběrové řízení curlingové kameny
-

sekretář osloví potenciální dodavatele a požádá o zaslání nabídky na dodávku jedné
sady kamenů
termín předložení nabídky byl stanoven na 13.9.2018 Výběrová komise zasedne
16.9.2019 k vyhodnocení nabídek
VV stanovit tříčlennou komisi – M. Plzák, M. Vydra, R.Havelková

Soutěže a Reprezentace
Plán akcí ČSC 2019/20 - úprava
-

VV, na základě konečných herních rozpisů MČR mužů a žen 2019/20 a sdělení
Juniorské komise ČSC (Juniorská a žákovská liga ČSC se ve dnech 23. – 24.5.2020
uskuteční pouze v hale Roztyly), schvaluje úpravu plánu akcí

Schválení nominace na MS mixy 2019
-

VV schvaluje nominaci ve složení E.Miklíková, D.Miklík, M.Mokrišová, S.Mokriš

Termínová kolize mezi 1. ligou muži a MSJ „B“ 2019/20
-

-

VV vzal na vědomí informaci, že někteří hráči týmu Ledoborci Juniors jsou zároveň
juniorskými reprezentanty, kteří budou ČR reprezentovat na MSJ „B“ 2019/20 (10. –
18.12.2019)
VV rozhodl, na základě rozboru situace od SK ČSC, umožnit týmu Ledoborci Juniors,
po dohodě se soupeři, své zápasy předehrát či dohrát v termínu do 28.2.2020.
Konkrétní informace předá týmu SK ČSC.

Komise
Komise rozhodčích ČSC
Návrh na odměňování rozhodčích
-

VV odsouhlasil úpravy materiálu „Pravidla odměňování rozhodčích ČSC“

Úprava smlouvy s dodavatelem oblečení pro rozhodčí
-

VV schválil navržené úpravy

Juniorská komise ČSC
Nový předseda JK ČSC
-

VV odsouhlasil, na návrh JK, nového předsedu komise: J.Podrábský
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Marketing
Curling pro veřejnost
-

VV korespondenčně odsouhlasil konání akce „Curling pro veřejnost“ dne 7.9.2019

Marketingový manažer ČSC
-

do výběrového řízení se přihlásilo 5 zájemců
VV na pozici marketingového manažera ČSC vybral K.Tomalovou. Bude následovat
jednání o smlouvě. V případě že nedojde k dohodě, VV osloví dalšího kandidáta
v pořadí.

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Čerpání z programu DAP WCF
-

VV vzal na vědomí informaci, že WCF schválilo čerpání DAP 2019-2022 na pořízení
projektové dokumentace výstavby hokejových hal s curlingovou dráhou ve výši
19.700,- USD

IPC kongres Bonn
-

VV vzal na vědomí, že ČR curling bude, v návaznosti na jednání s WCF, zastupovat
R.Suda

Soutěže a Reprezentace
Turnaj WCT muži (7. – 10.11.2019, Praha)
-

VV vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu organizace turnaje (přihlášených týmů
je 23)

Významné sportovní akce 2020 – 2022 (výzva MŠMT ČR – akce nad 1 mil. Kč)
-

svaz zaslal na MŠMT oficiální informaci, že v letech 2020-2022 bude každoročně
pořádat turnaj WCT mužů

Atex – dodavatel reprezentačních dresů
-

firma Atex s ohledem na vyšší výrobní náklady vyzvala svaz k úpravě cen repre dresů
VV výzvu projednal. Firmě Atex bude nabídnuta kompromisní nabídka úpravy cen
dresů, s tím, že upravené ceny vstoupí v platnost až od 1.1.2020.

Reprezentace ženy „B“
-

VV projednal situaci v týmu
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Juniorský curling
Turnaj EJCT (4. – 6.10.2019, Praha)
-

VV vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu organizace turnaje (turnaj je plně
obsazen - přihlášených týmů je 24, z toho 10 týmů dívek)

Rozvoj curlingu
Strategie a koncepce rozvoje curlingu v ČR do r. 2025
-

VV vzal na vědomí návrh složení pracovních skupin

Nabídka na spolupráci od společnosti AR delta a.s. (Areál ledových sportů Praha)
-

VV vzal na vědomí nabídku na spolupráci
VV vyzve komise svazu k vyjádření k nabídce (termín do 30.9.2019)

Marketing
Výročí 30 let ČSC
-

VV projednal zahájení příprav výročí založení curlingového svazu v ČR.

Komise
Odměny komisím
-

členové VV připraví na příští zasedání návrh odměn členům komisí ČSC za období
2018/19

Juniorská komise ČSC
Zpráva JK „Současný stav mládežnického curlingu v ČR“
-

VV vzal zprávu na vědomí

Juniorská a žákovská liga ČSC 2019/20
-

VV vzal na vědomí informaci o lize (změna systému – turnajový, zahraniční týmy,
apod.)

