Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

32. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

16.7. 2020 18:15 – 20:55

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, V.Reitmajer,
O.Bodlák

Omluveni:

M.Podrábská Skotnická (přítomna prostřednictvím videokonference)

Hosté:

P.Horák (šétrenér STM)

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

7.9.2020 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

M.Vydra, R.Havelková,

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a Reprezentace
MS mixy 2020, MS mixed doubles vozíčkáři 2020, MSJ „B“ 2021
-

-

VV schválil korespondenčně účast týmů ČR na MS mixed doubles vozíčkáři 2020 (VV
vzal na vědomí informaci SC Jedličkův ústav Praha, že klub uhradí veškeré náklady
spojené s účastí týmu na MS) a na MS mixy 2020
VV schválil účast týmů ČR na MSJ „B“ 2021

Statut repreprezentace B v kategorii mixed doubles
-

VV vzal na vědomí, že tým B nepodepíše reprezentační smlouvu
rozpočtový příspěvek na činnost týmu B 30.000,- Kč navrhuje VV převést do rozpočtu
reprezentace MD A. Možnosti čerpání s reprezentací MD A projedná ReK a následně
VV o převedení rozhodne korespondenčně.

Sjednocení formulářů lékařských prohlídek pro soutěže pořádané svazem
-

VV odsouhlasil návrh ZK ČSC sjednocení formulářů od sezóny 2021/22

Zdravotní prohlídky reprezentací
-

VV schválil, že od 1.9.2020 svaz nebude proplácet prohlídky reprezentacím, které
nemají podepsanou reprezentační smlouvu, tj. nemají přidělený nějaký rozpočet
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MS seniorů 2021
-

VV rozhodl o konání české kvalifikace o účast týmů na MS 2021
předpokládaný termín kvalifikace bude upřesněn
zpracováním závazných podmínek pro kvalifikaci VV pověřuje SK ČSC. Podmínky
účasti v kvalifikaci budou obdobné jako podmínky pro účast v kvalifikaci o MS mixy
2020.

Žádost 1.PSKN Praha o výjimku v úhradě startovného do MČR 2020/21
-

VV žádost o rozdělení úhrad (prvních 50% do 15.7.2020, zbylých 50% v lednu 2021)
zamítnul

Organizace a Curling promo
Koncepce rozvoje paralympijského sportu curling 2020-2022 na základě výzvy NSA
-

VV schválil navržení znění koncepce

Žádost o gestorství vozíčkářského curlingu (financování sportu NSA)
-

VV schválil gestorství nad curlingem vozíčkářů

Logo Curling Promo s.r.o.
-

VV korespondenčně schválil nové logo

Ekonomika
Podmínky projektů pro mládež
-

VV schválil úpravu znění projektů a rozdělení prostředků mezi projekty

Výběrová řízení na nákup stroje na úpravu ledu, vozíků na kameny a software pro analýzu
herních dovedností
-

VV vyslechl informaci o průběhu výběrových řízení a na doporučení hodnotících
komisí schválil dodavatele: stroj na úpravu ledu (firma Curling promo s.r.o.), vozíky na
kameny (firma Michovský - TOOLS s.r.o.), software pro analýzu herních dovedností
(firma eSports.cz, s.r.o.)

Juniorský curling
Koncepce fungování STM
-

VV projednal aktualizaci koncepce (zařazení členů týmů do SCM, které skončí
v MČRJ na 2.místě) a aktualizaci koncepce schválil

Zpráva o činnosti vedoucího trenéra STM
-

VV si zprávu vyslechnul a následně odsouhlasil prodloužení smlouvy do 31.8.2022
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Zásady pro přidělování mládežnických tréninků v hale Roztyly
-

VV odsouhlasil navrženou úpravu dokumentu

Rozvoj curlingu
Akce Den Náborů na Kraví hoře (Brno, 5.9.2020)
-

VV odsouhlasil podporu akce (zapůjčení street curlingu, úhrada jeho dopravy)

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Provozovatel restaurace v curlingové hale
-

VV vzal na vědomí informace, že dosud nebyl provozovatel vybrán. Nadále se jedná
se zájemci.

Informace CP o zabezpečení přípravy ledu - nový tým ledařů
-

VV vzal na vědomí, že na pozici hlavního ledaře byl vybrán Sune Frederiksen. Za
instalace nového ledu pro sezónu 2020/21 (provoz bude zahájen 15.8.2020) je
zodpovědný J.Candra.

Soutěže a Reprezentace
Pobyt státního trenéra v ČR
-

VV vzal na vědomí, že dlouhodobý pobyt B.Askew končí 24.1.2021. Prodloužení
pobytu zajistí N.Vydrová.

Prague Classic 2020
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu přihlášek (turnaj je naplněn)

Rozvoj curlingu
Strategie a koncepce rozvoje curlingu v ČR do r.2025
-

VV vzal na vědomí informaci, že zpracovatel koncepce T.Vlasák předložil její
pracovní návrh. K jeho projednání se sejdou členové VV 24.8.2020.

TMK a Rozhodčí
Vyjádření ke zprávě výrobce tréninkových hub
-

VV vzal na vědomí informaci KR, že veškeré informace jsou vždy uvedeny team
meeting dokumentech pro dané soutěže
výrobci odpoví V.Reitmajer
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Úprava kategorizace rozhodčích
-

VV projednal návrh na úpravu kategorizace (nově čtyři úrovně rozhodčích) a
rozhodne korespondenčně na základě předložením doplňujících podkladů

