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Předmět:

27. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

27.1. 2020 18:15 – 23:15

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

R.Havelková

Hosté:

V.Vojtuš (KR ČSC), V.Černovský (SK a TMK ČSC), K.Kubeška

Zapisovatel:

V.Reitmajer

Přílohy:

-

Příští jednání:

2.3.2020 od 18:15 (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
Soutěže a Reprezentace
Termíny konání Prague Classic 2020 a EJCT 2020
-

VV odsouhlasil termíny konání: Prague Classic 5. – 8.11.2020, EJCT 2. – 4.10.2020

Zdravotní program reprezentací, nová smlouva se zdravotnickým zařízením
-

-

VV odsouhlasil:
a) uzavření smlouvy se zdravotnickým zařízením na rok 2020
b) úpravy zdravotního programu pro období 2020 – 2022
VV vzal na vědomí informaci o CPM (navýšení kvóty)

Organizace a Curling promo
Členská schůze ČSC
-

VV odsouhlasil termín konání ČSC na 6. 6. 2020 od 9,30 hod.
VV korespondenčně schválí termín konání rady předsedů
VV projednal stav přípravy rozpočtu svazu na rok 2020 (každý člen VV předloží část
rozpočtu, za kterou je zodpovědný)
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Komise pro curling vozíčkářů
-

VV schválil zřízení komise ad hoc ve složení R.Suda, P.Vrbová, D.Selnekovičová,
H.Barkmanová. Práce komise spadá pod R.Havelkovou.

Zapůjčení curlingového kameny
-

VV korespondenčně schválil zapůjčení kamene pro natáčení pořadu ČT Sama doma

Ekonomika
Čerpání příspěvků na činnost klubů 2019
-

VV vzal na vědomí informaci a výjimečně souhlasí, že příspěvky za rok 2019 budou
klubům odeslány i při opožděné žádosti. Pro rok 2020 již budou smluvně stanoveny
závazné termíny pro předložení žádostí, podpis smluv a vyúčtování příspěvků.

Žádost týmu žen o navýšení rozpočtu pro MS 2020
-

VV navýšení odsouhlasil

TMK a rozhodčí
Seminář TMK a KR
-

VV schválil termín konání semináře TMK a KR (30. – 31.5.2020, hala Roztyly)

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Restaurace v hale Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci o jednáních s nájemcem restaurace

Žádost klubu Curling Brno o vstup do ČSC
-

VV žádost projednal a požádal klub o doplnění podkladu, který potvrdí, že klub
zažádal o vstup do vybrané střešní tělovýchovné organizace, např. ČUS. Po doplnění
podkladu VV korespondenčně rozhodné o přijetí klubu za řádného člena ČSC.

Soutěže a Reprezentace
Zhodnocení YOG 2020 a WQE mužů 2020
-

VV ocenil reprezentaci ČR na YOG, zejména Víta Chabičovského, který s partnerkou
získal v soutěži mixed doubles bronzovou medaili. VV vzal na vědomí, že tým mužů
nepostoupil z WQE na MS mužů 2020.
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Zájem Rakouského curlingového svazu o pronájem haly Roztyly v dubnu 2021
-

VV vzal zájem na vědomí. Bude vyvoláno jednání s rakouským svazem týkající se
termínu, ceny a dalších podmínek pronájmu.

MS seniorek 2020 – odstoupení od reprezentační smlouvy
-

VV vzal na vědomí, že H.Krámská odstoupila od smlouvy

Juniorský curling
Informace o MČRJ mixed doubles 2020 a postupu na Mixed Doublas Championnship 2020
(Švédsko)
-

VV vzal informace na vědomí

TMK a rozhodčí
Úpravy řádů, komunikace mezi komisemi, nový infomační systém
-

KR a SK společně navrhují několik změn v řádech – VV oba předsedy vyzval ke
zpracování změn tak, aby mohly být komunikovány s členskou základnou a
připraveny na jednání RP či ČS ČSC)

Výběrové řízení na bundy pro rozhodčí ČSC
-

VV vzal na vědomí, že s vítězem VŘ probíhá další jednání, pokud toto nepovede k
podpisu smlouvy a rychlé realizaci zakázky, bude toto zrušeno a vypsáno nové VŘ

Ekonomika
Výzva MŠMT k Pořízení samostatného movitého majetku 2020
-

VV projednal možnosti čerpání

