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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

28. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

2.3. 2020 18:15 – 22:45

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

-

Hosté:

K.Kubeška

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

6.4.2020 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
Zásady podpory reprezentačních týmů seniorů a mixů
-

VV schválil úpravu zásad

Schválení nominace na MS ženy a MS mixed doubles 2020
- VV korespondenčně schválil nominaci ve složení a) MS ženy 2020: A.Kubešková, M.Baudyšová, A.Baudyšová, P.Vinšová, E.Kolčevská,
trenéři K.Kubeška a B.Askew, fyzioterapeut N.Keresztenyová
b) MS mixed doubles 2020: T.Paul, Z.Paulová, trenéři J.Bareš a B.Askew
Podpora reprezentace vozíčkářů na MS 2020
-

VV korespondenčně schválil příspěvek pro reprezentaci ve výši 15.000,- Kč, který
finančně zajistí účast E.Vydrové na MS (příprava podmínek pro pobyt výpravy před
zahájením MS)

Zápasy MČR 2019/20 týmu Wheelchair Team o víkendu 29.2. – 1.3.2020
-

VV korespondenčně odsouhlasil návrh na řešení žádosti týmu o odehrání zápasů
v náhradních termínech
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Problematika koronaviru
-

-

VV vzal na vědomí žádost K.Kubešky o případné odložení finálového turnaje MČR
ženy 2019/20 pokud bude v souvislosti s účastí na MS do karantény umístěna
některá z hráček týmu, která se MS zúčastnila. VV odsouhlasil, že s ohledem na
dodržení regulérnosti finálového turnaje, případný přesun finále žen může nastat
pouze ze shora uvedeného důvodu.
VV doporučuje ZK ČSC, aby podala curlerům informaci, jak se mají chovat a
postupovat v souvislosti s výskytem koronaviru

Organizace a Curling promo
Rada předsedů ČSC před ČS ČSC 2020
-

VV odsouhlasil termín konání rady předsedů: 29.4.2020

Rada předsedů ČSC k problematice pozemku a restaurace v hale
-

-

VV vzal na vědomí informace k aktuálnímu stavu jednání o změně charakteru stavby
z dočasné na trvalou (projektová dokumentace, schůzka na Magistrátu hl.m.Prahy,
atd.) a k problematice změny nájemce restaurace v hale
VV odsouhlasil termín konání rady předsedů: 26.3.2020 od 18:30

Členská schůze ČSC
-

VV projednal a schválil návrh rozpočtu ČSC 2020 pro Radu předsedů ČSC
VV projednal návrh programu a usnesení ČS

Pracovní komise Magistrát hl.m.Prahy
-

VV schválil podporu nominace K.Kubešky na členství v pracovní skupině zřízené
Magistrátem hlavního města Prahy, zabývající se koncepcí rozvoje sportu v Praze na
období 2021 až 2032.

Příprava výběrového řízení na provozovatele restaurace v curlingové hale
-

VV projednal přípravu (řízení bude vyhlášeno 9.3.2020 a ukončeno cca 6.4.2020) a
odsouhlasil výběrovou komisi ve složení D.Šik, R.Havelková, L.Mališ, K.Jiralová,
J.Fencl

Komise WCF – zasedání při MS muži 2020
-

VV korespondenčně schválil účast D.Šika na zasedání komise Struktural Review
Group při MS muži 2020 ve dnech 2. – 4.4.2020

Žádost klubu Curling Brno o vstup do ČSC
-

VV na základě doplněných materiálů korespondenčně schválil přijetí klubu Curling
Brno za řádného člena ČSC
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Ekonomika
Výzva MŠMT k Pořízení samostatného movitého majetku 2020
-

VV odsouhlasil seznam movitého majetku, o který svaz požádá

Zásady pro přidělování mládežnických tréninků v hale na Roztylech
-

VV rozhodl, že od 1.9.2020 již nebudou svazem přidělovány příspěvky na
mládežnické tréninky v hale Roztyly. Příspěvek na tréninky bude mezi klubu
s juniorskou základnou rozdělován prostřednictvím projektů.

Juniorský curling
Projekt na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností na veřejných VŠ
-

VV schválil návrh svazu, který bude odeslán na Vysokoškolské sportovní centrum
MŠMT

Model juniorských soutěží pro sezónu 2020/21
-

VV odsouhlasil návrh nového modelu juniorských soutěží (turnaje budou pořádány ve
spolupráci s kluby z Německa) a požádal předkladatele o předložení dat konání
turnajů a o detailní rozpočet jednotlivých turnajů

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Žádosti klubů CC Loupežníci Jičín a 1.KCK Trutnov o zapůjčení (výměnu) kamenů
-

VV projednal žádosti a rozhodnutí odložil

Soutěže a Reprezentace
WUG 2021
-

VV vzal na vědomí informaci M.Vydry a projednal možnosti účasti reprezentačního
týmu mužů

TOP CAMP ČOV 2020
-

VV vzal na vědomí informaci k výzvě ČOV k účasti vybraných (reprezentace ženy a
mixed doubles) sportovců na kempu

