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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

30. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

30.3. 2020 18:15 – 22:20

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

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

Omluveni:

R.Havelková

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

6.4.2020 od 18:15 (on-line Skype meeting )

Program jednání
Předmětem jednání jsou mj. opatření týkající se předčasného ukončení sezóny a úpravy
podkladů pro Členskou schůzi ČSC v souvislosti s usnesením Vlády ČR 194, 199, 208 a 215
o Nouzovém režimu a dalších krizových opatřeních.

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Dokončení mistrovských soutěží sezóny 2019/20
-

VV ČSC:
a) odsouhlasil návrh SK ČSC, který stanovuje konečné pořadí týmů ve všech ligách a
divizích MČR mužů a žen 2019/20, tj. včetně základní části 1. ligy žen a divize žen,
které nebyly dohrány
b) odsouhlasil, že v termínu konání společného finálového turnaje MČR mužů a žen
2019/20 budou sehrány baráže MČR 2019/20

Revize termínů konání Členské schůze ČSC a Rady předsedů klubů ČSC
-

VV odsouhlasil termín konání ČSC na 20. 6. 2020 od 9,30 hod.
VV odsouhlasil termín konání rady předsedů: 21. 5. 2020 od 18,30 hod.

Členská schůze ČSC 2020
-

VV odsouhlasil návrhy materiálů pro jednání Rady předsedů klubů ČSC: program a
usnesení ČS, Plán akcí ČSC 2020/21, úpravy soutěžního a herních řádů
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Návrh rozpočtu ČSC 2020 v souvislosti se situací v ČR
-

VV odsouhlasil:
a) výjimečně pro rok 2020 a s ohledem na přesunutí finálového turnaje MČR mužů a
žen 2019/20 na začátek sezóny 2020/21, ustanovení reprezentací mužů a žen A
až D
b) úpravu rozdělování rozpočtů pro reprezentace A až D
c) startovné týmů do MČR mixed doubles juniorů ve výši 3.000,- Kč/tým

Žádost klubu 1.PKSN Praha o vstup do ČSC
-

VV na základě předložených materiálů korespondenčně schválil přijetí klubu 1.PKSN
Praha za řádného člena ČSC

Návrh národního kouče a ReK na změnu nominace reprezentačního týmu v kategorii MD pro
sezónu 2020/21
-

VV návrh zamítnul

Dodatek ke smlouvě typový projekt NNZS+Curling (termín dodání)
-

VV, s ohledem na současnou situaci, schválil posun termínu dodání na konec dubna
2020

Projednané body jednání
Informace Národní sportovní agentuře o dopadech koronavirové pandemie
-

VV vzal na vědomí, že agentuře bude předložen přehled očekávaných a skutečných
finančních a sportovních škod

Další postup ve věci zrušení šampionátů WCF (MS muži, ženy, MD, senioři) a organizaci
dalších akcí (WCF Adult Camp)
-

VV vzal na vědomí předběžné informace od WCF:
a) o konečném osudu šampionátů se rozhodne v nejbližších dnech
b) o konání Adult Campu bude rozhodnuto do 31.5.2020

Informace o zdravotním stavu členů ČSC (COVID – 19)
-

VV vzal na vědomí informaci o zdravotním stavu členů ČSC.

Podpora státu v oblasti zaměstnanosti
-

VV vzal na vědomí informaci o možnostech využití podpory pro Curling promo a svaz

Výzva MŠMT k Pořízení samostatného movitého majetku 2020
-

VV projednal konečnou verzi seznamu movitého majetku, o který svaz požádá
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Čerpání WCF DAP2019/20
-

VV vzal na vědomí, že WCF přispěje v roce 2020 na projekt zimního stadionu
s curlingovou dráhou částkou 19.700,- USD
VV projednal čerpání DAP na hodiny VŠ a další možnosti čerpání DAP

Pořádání mezinárodních akcí
-

VV zapracoval do plánu akcí a rozpočtu ČSC mezinárodní akce WCT, EJCT, WCF
Adult Camp resp. účast zástupců svazu na jednání kongresu WCF. Akce mohou být
rušeny bez náhrady v důsledku přetrvávajících opatření COVID-19.

