Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

24. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

7.10. 2019 18:15 – 21:15

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, O.Bodlák, M.Vydra,
M.Podrábská Skotnická, R.Havelková

Omluveni:

-

Hosté:

J.Podrábský, P.Horák, K.Kubeška

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

11.11.2019 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

V.Reitmajer,

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a Reprezentace
Schválení nominace na MSJ „B“ 2019-2020
-

VV schvaluje nominaci ve složení D.Švarc, A.Podolka, M.Blahovec, F.Jiral, O.Kobián,
Lui.Klímová, K.Špundová, E.Kynčlová, T.Baudyšová, Z.Pražáková, trenéři: B.Askew,
R.Klíma, J.Vedral

Schválení trenéra repre týmu muži A
-

VV schvaluje trenéra týmu: Craig Savill

Reprezentační curlingová dráha
-

VV projednal stanoviska klubů a rozhodl svolat zasedání Rady předsedů klubů ČSC
na 5.11.2019 v 18,30 hod.

Ekonomika
Poskytnutí bezúročné provozní půjčky společnosti Curling Promo s.r.o.. Půjčka se poskytuje
k dočasnému krytí potřeby finančních prostředků z důvodu uložení vlastních finančních
zdrojů společnosti na termínovaných účtech.
-

VV korespondenčně schválil bezúročnou půjčku ve výši 0,5 mil. Kč
VV schválil bezúročnou půjčku ve výši 0,4 mil. Kč
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Odměny komisím
-

VV odsouhlasil odměny pro členy komisí

Projekty pro mládež
-

VV odsouhlasil:
a) úpravu projektů (projekty 1 až 4) počínaje rokem 2019
b) pravidla pro čerpání prostředků na projekty (tj. rozdělení finančních prostředků
mezi projekty, klíč na rozdělení finančních v projektu 4, atd.)

Juniorský
Neobsazení haly Zbraslav v průběhu 1. Turnaje Star league
-

curling

VV projednal a odsouhlasil, že v hale Zbraslav se v lednu 2020 uskuteční zkušební
turnaj juniorů mixed doubles

Ukázková hodina pro žáky ZŠ dne 22.10.2019
-

VV korespondenčně odsouhlasil uskutečnění akce pod vedením J.Snítila

TMK a rozhodčí
Školení trenérů (Brno, 20. – 22.9.2019)
-

VV neodsouhlasil žádost o slevu kurzovného, tzn. účastníci školení uhradí kurzovné
1.500,- Kč/účastník

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
WCF kongres Mexiko
-

VV vyslechnul informace o jednání kongresu (problematika délky zápasů, World
Curling Academy, atd.)

Curlingová hala Roztyly - pozemek
-

VV vzal na vědomí informace o dalších očekávaných jednáních na magistrátu a o
dokončení projektové dokumentaci k převodu haly na stavbu trvalou

Výběrové řízení curlingové kameny
-

VV vzal na vědomí informaci, že MŠMT ČR schválilo předložené dokumenty k dotaci
a dotace bude na účet svazu převedena do cca 30 dnů

Otevření curlingové haly v Brně (19.10.2019)
-

slavnostního otevření se za ČSC zúčastní M.Vydra a O.Bodlák
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Seminář k rozvoji Paralympijského hnutí v ČR (pořádá R.Suda dne 16.10.2019)
-

VV vzal na vědomí informaci o současné situace ve hnutí. Semináře se zúčastní
D.Šik.

Soutěže a Reprezentace
Nový kvalifikační systém WCF pro postup na ZOH
-

VV vzal bez připomínek na vědomí nový systém a odeslal své stanovisko k systému
na ČOV

Reprezentace ženy „B“
-

VV vzal na vědomí doplnění soupisky reprezentace ženy B o H.Barkmanovou

TMK a rozhodčí
Obnova registračních průkazů členů ČSC
-

VV vzal na vědomí a i s ohledem na záměr vytvořit nový výsledkový servis požádal o
předložení doplňujících údajů (předložení celkového rozpočtu tj. včetně rozboru
navazujících prací na fotografa, tj. výroba průkazů a jejich vložení do systému)

Trenéři II.třídy
-

VV vzal na vědomí informaci o problémech spojených s VOŠ ČUS při zajišťování
akreditací pro trenéry

Juniorský curling
Zpráva vedoucího trenéra STM
-

VV vzal na vědomí zprávu za období 9/2018 – 9/2019, kterou přednesl P.Horák

Návrh JK ČSC na podporu mládežnického curlingu
-

VV vzal návrh JK, který přednesl J.Podrábský, na vědomí

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

VV si vyslechnul vyjádření SK ČSC, JK ČSC a KR ČSC k nabídce

Ekonomika
Problematika letenek
-

VV vzal na vědomí problematiku letenek zajišťovaných přímo u nízkonákladových
společnosti (RyanAir, apod.)
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Startovné 1. turnaj Star league (9/2019)
-

VV vzal na vědomí informaci EK, že JK nepředložila na VV ke schválení výši
startovného a žádá JK, aby si v budoucnu vždy nechala startovné odsouhlasit

