Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

33. Mimořádná schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

1.9. 2020 18:00 – 21:30

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

M.Podrábská Skotnická (přítomna prostřednictvím videokonference)

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

14.9.2020 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
Kalendář zahájení sezóny 2020/21, finálový turnaj MČR 2019/20 a baráže
-

VV stanovil, v souvislosti s problémy se zahájením provozu v hale Roztyly, podmínky
pro uskutečnění FT 2019/20 a baráží:
a) led v hale bude nainstalován do 14.9.2020
 FT a baráže proběhnou v plánovaném termínu 24.-29.9.2020
 uskuteční se kvalifikační turnaj o MS ženy 2021 mezi vítězem MČR
2018/19 a vítězem MČR 2019/20
b) led v hale bude nainstalován do 21.9.2020
 FT a baráže proběhnou v plánovaném termínu 24.-29.9.2020
 uskuteční se kvalifikační turnaj o MS ženy 2021 mezi vítězem MČR
2018/19 a vítězem MČR 2019/20účastníkům FT a baráží budou
přednostně nabídnuty tréninky ve dnech 21. – 23.9.2020, resp. klubové
tréninky začnou až po skončení FT
 1. kvalifikační turnaj MČR mixed doubles 2020/21 se odehraje v
náhradním termínu (VV pověřuje SK ČSC navrhnout termín)
c) led v hale bude nainstalován po 21.9.2020
 FT a baráže budou zrušeny (VV pověřuje SK ČSC určením nasazení týmů
do sezóny 2020/21 s preferencí zachování platnosti přímých
postupů/sestupů podle výsledků sezóny 2019/20)
 reprezentací pro MS ženy 2021 se stane vítěz MČR 2018/19
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1. kvalifikační turnaj MČR mixed doubles 2020/21 se odehraje v
náhradním termínu (VV pověřuje SK ČSC navrhnout termín)

Pohár ČSC juniorů 2020
-

VV neodsouhlasil žádost trenéra P.Štěpánka o
reprezentace juniorů do turnaje

dodatečné

zařazení týmu

Reprezentace A v kategorii mixed doubles – navýšení rozpočtu
-

VV korespondenčně odsouhlasil převod rozpočtového příspěvku na činnost týmu B
(tým B nepodepsal reprezentační smlouvu) 30.000,- Kč do rozpočtu repre MD A

Kompenzační pomůcky týmů neslyšících v soutěžích pořádaných svazem
-

VV odsouhlasil, že kompenzační pomůcky nejsou dorozumívacím zařízením

Organizace a Curling promo
Další postup a náhradní řešení provozu haly Roztyly v případě dalšího výpadku chlazení po
1.9.2020
-

VV rozhodl, že v případě, že se oprava nezdaří budou vyzvány firmy zajišťující
zapůjčení náhradního kompresoru k dodání nabídky tak, aby případná objednávka
zapůjčení byla odeslána nejpozději 4.9.2020

Výcvikový kemp Třesk 2020
-

VV korespondenčně odsouhlasil zrušení kempu

TMK a Rozhodčí
Úprava kategorizace rozhodčích
-

VV korespondenčně zamítnul úpravu

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Informace o zahájení provozu restaurace v hale Roztyly
-

VV vzal na vědomí informace o vstupních nákladech spojených se zahájením
provozu, návrh rozpočtu budoucího provozu, plánované organizaci budoucího
provozu, zajištění konání komerčních akcí, výběru cateringové společnosti, atd.

Covid manuál hala Roztyly
-

VV projednal návrh
korespondenčně.

manuálu.

VV

odsouhlasí

konečnou

verzi

manuálu
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Soutěže a Reprezentace
Stanovisko WCF k pořádání šampionátů 2020/21
-

VV vzal na vědomí, že WCF bez náhrady zrušila ME 2020, MSJ „B“ 2021, WQE 2021
a pacifickou a americkou kvalifikaci 2020 a odložila MS vozíčkářů B 2020 a MS mixed
doubles vozíčkářů 2020.

Komise ČSC
Odstoupení P.Načeradského ze Smírčí a revizní komise ČSC
-

VV vzal na vědomí odstoupení P.Načeradského ze SRK ČSC ke dni 31.8.2020

