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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

34. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

14.9. 2020 18:15 – 21:45

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

M.Podrábská Skotnická (přítomna prostřednictvím videokonference)

Hosté:

M.Baudyšová, J.Candra, E.Soukupová, P.Vinšová, M.Černovský

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

5.10.2020 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
Body z mimořádného zasedání VV ČSC dne 1.9.2020
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.

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
VV dne 14.9.2020 potvrdil své rozhodnutí

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

VV opět projednal kalendář zahájení sezóny 2020/21, finálový turnaj MČR 2019/20 a
baráže
VV dodatečně korespondenčně dne 15.9.2020 potvrdil, že FT a baráže proběhnou v
plánovaném termínu 24.-29.9.2020 a vítěz kategorie žen sehraje kvalifikaci (formát a
termín bude upřesněn) s týmem Liboc 3 o právo reprezentovat ČR na MS ženy 2021
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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 manuálu. VV odsouhlasí konečnou verzi manuálu
korespondenčně.
VV dne 14.9.2020 projednal návrhy ZK a KR ČSC na úpravy znění manuálu (např.
vybavení rozhodčích ochrannými prostředky, dezinfekce výsledkových cedulí, atd.) a
materiál odsouhlasil

Řádné zasedání VV ČSC dne 14.9.2020
Soutěže a Reprezentace
Kompenzační pomůcky týmů neslyšících v soutěžích pořádaných svazem
-

VV korespondenčně odsouhlasil úpravu svého stanoviska, že kompenzační pomůcky
nejsou dorozumívacím zařízením – toto stanovisko je platné i pro všechny ostatní
hráče curlingu, kteří tyto pomůcky potřebují

Aktuální informace k turnaji Prague Classic 2020
-

VV vzal na vědomí informaci o úbytku týmů (COVID)
VV rozhodl, že rozhodnutí o případném zrušení turnaje bude učiněno nejpozději
21.10.2020

Střídavý start v MČR 2020/21
-

-

VV projednal a zamítnul návrh SK ČSC na zavedení střídavého startu v MČR pro
sezónu 2020/21
VV se usnesl na záměru v nadcházející sezoně, která bude s největší
pravděpodobností ovlivněna nemocí COVID-19, upravit ustanovení SR MČR v
curlingu mužů a žen, mixed doubles, žáků, juniorů a juniorek o vyřazení ze soutěže
z důvodu vysokého počtu kontumací. Záměrem je účinky tohoto ustanovení pro
všechny soutěže MČR 2020/21 minimalizovat tak, že týmy mohou v rámci soutěže
kontumovat libovolný počet utkání bez nebezpečí finančního postihu a současně bez
hrozby vyřazení týmu ze soutěží (a zařazení týmu do nejnižší soutěže v následujícím
ročníku). Kontumace by tak byly zařazeny na úroveň standardně prohraného zápasu.
VV se na svém zasedání usnesl řešit změnu tohoto ustanovení pro nadcházející
soutěžní ročník svoláním Členské schůze ČSC.
Po projednání s právničkou a získání jejího stanoviska, kterým je, že v takto
mimořádných situacích má VV právo schválit samostatný předpis, který ošetří
kontumace, k nimž v důsledku karantén a onemocnění COVID-19 může docházet,
VV korespondenčně změnil své rozhodnutí ze zasedání 14.9. a schválil vypracování
samostatného rozhodnutí/předpisu, kterým výše zmíněným způsobem ustanovení SR
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MČR v curlingu mužů a žen, mixed doubles, žáků, juniorů a juniorek o počtu
kontumací pro sezónu 2020/21 upravuje.

Organizace a Curling promo
Nabídka WCF a WAoS na postgraduální studium sportovního managementu
-

VV korespondenčně rozhodl, že nabídku obdrží všechny kluby. Termín pro přihlášku
zájemců stanovil VV na 25.9.2020.

Nominace do pléna ČOV na období 2020 – 2024
-

VV korespondenčně rozhodl, že svaz do pléna nominuje D.Šika.

Juniorský curling
Curlingový turnaj EJCT 2020
-

VV schválil zrušení turnaje z důvodu nízkého počtu přihlášených týmů (z původně
přihlášených 24 týmů zbylo cca 8 týmů). Uhrazené startovné bude týmům vráceno.
VV podpořil organizaci náhradního turnaje v termínu 3. – 4.10.2020 a požádal JK
ČSC o vypracování návrhu. VV preferuje formu open turnaje pro juniory i dospělé.

Projednané body jednání
Soutěže a Reprezentace
Změna Plánu akcí ČSC 2020/21 – podnět od vozíčkářů
-

-

VV vzal na vědomí návrh úpravy plánu akcí, který předložila SK ČSC (na základě
žádosti vozíčkářů vycházející z přesunu MS vozíčkářů na začátek ledna 2021 a
z toho plynoucí kolize s termínem Ligy vozíčkářů 2020/21).
VV požádal JK ČSC o stanovisko k návrhu úpravy plánu akcí s ohledem na přesun
turnaje Prague Circles.

Žádost klub CC Kolibris o změnu kvalifikačního systému pro ZOH 2022
-

-

CC Kolibris požádal VV, aby se zabýval možností změny kvalifikačního systému pro
ZOH, který byl v důsledku zrušení ME2020 narušen. Vítězům MČR mužů a žen
2019/20 je znemožněno získání dalších bodů pro účast v následných kvalifikacích
pro ZOH.
VV vzal na vědomí žádost klubu CC Kolibris a vyzval SK ČSC ke zpracování
stanoviska k žádosti.

