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Předmět:

29. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

16.3. 2020 18:15 – 20:00

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

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

Omluveni:

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

30.3.2020 od 18:15 (on-line Skype meeting )

Program jednání
Mimořádné jednání VV v souvislosti s usnesením Vlády ČR 194, 199, 208 a 215 o
Nouzovém režimu a dalších krizových opatřeních, která mají přímý vliv na chod Českého
svazu curlingu.

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Provoz curlingové haly v období březen-květen 2020
-

VV odsouhlasil s okamžitou platností ukončení provozu curlingové haly Roztyly.
Termínové možnosti zahájení nové sezóny budou projednány na příštím zasedání VV.
Předběžný termín otevření je polovina srpna 2020.

Neuskutečněné mistrovské soutěže od 9.3.2020
-

-

VV ČSC rozhodl:
a) MČR mixy, MČR seniorů a seniorek, MČR vozíčkářů, turnaj akademiků a turnaje
juniorské ligy jsou zrušeny. VV projednal možnosti uspořádání turnaje o postup na
MS seniorů 2021 v průběhu sezóny 2020/21. VV vzal na vědomí, že nevznikne
reprezentační tým mixy.
b) základní část 1. ligy žen a divize žen nebude dohrána
c) společný finálový turnaj MČR mužů a žen 2019/20 bude, v souladu s platným
herním řádem, odehrán v druhé polovině září 2020
VV pověřuje SK rozpracovat předložený návrh způsobu dokončení mistrovských
soutěží sezóny 2019/20 především s ohledem na rozhodnutí VV uspořádat společný
finálový turnaj MČR mužů a žen 2019/20 a na zvážení možnost uskutečnit i baráže
MČR 2019/20 ve stejném termínu. Rozhodnutí, zda se barážový turnaj uskuteční, či
nikoliv, padne na příštím zasedání VV na základě návrhu SK. Upravený návrh SK
předloží nejpozději 26.3.2020.
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Pověření komisí k úpravám rozpočtu 2020 v souvislosti se situací v ČR
-

VV ukládá komisím předložit návrh úprav navrženého rozpočtu souvisejících
s předčasným ukončením sezóny v termínu do 25.3.2020

Rada předsedů ČSC k problematice pozemku a restaurace v hale
-

VV odsouhlasil zrušení rady předsedů, která se měla konat 26.3.2020

Výběrového řízení na provozovatele restaurace v curlingové hale
-

VV odsouhlasil zrušení výběrového řízení, výběrové řízení proběhne v novém
termínu

Komise WCF – zasedání při MS muži 2020
-

VV odsouhlasil zrušení účasti D.Šika na zasedání komise Struktural Review Group
při MS muži 2020

Projednané body jednání
Očekávané škody na provozu curlingové haly
-

VV vzal na vědomí předložený přehled očekávaných finančních škod v důsledku
ukončení provozu haly

Další postup ve věci zrušení šampionátů WCF (MS muži, ženy, MD, senioři)
-

VV vzal na vědomí předběžnou informaci od WCF, která předpokládá, že šampionáty
se nebudou dohrávat
komunikací s WCF o konečném osudu šampionátů a zajištěním informací o příští
sezóně WCF byl pověřen D.Šik

Informace k návratu výpravy z MS žen v Kanadě
-

VV vzal na vědomí informaci koordinátora ČSC, že výprava se v pořádku vrátila do
ČR dne 15.3.2020

