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Předmět:

35. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

12.10. 2020 18:15 – 22:20

Přítomní:

Místo: on-line Skype meeting

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

Omluveni:
Hosté:

V.Černovský (úprava Plánu akcí ČSC 2020/21)

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

2.11.2020 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a Reprezentace
Aktuální informace k turnaji Prague Classic 2020
-

VV schválil zrušení turnaje z důvodu epidemiologické situace. Uhrazené startovné
bude týmům vráceno.

Dodatek k Soutěžnímu řádu MČR v curlingu mužů a žen, mixed doubles, žáků, juniorů a
juniorek
-

VV korespondenčně schválil znění dodatku

Nákup roušek a filtrů pro potřeby rozhodčích curlingu
-

VV korespondenčně odsouhlasil nákup 60ks setů filtrů a roušek

Rozpočty reprezentačních týmů mužů a žen A, B
-

VV korespondenčně potvrdil výši rozpočtů týmů na přípravu, jejichž objem schválila
Členská schůze ČSC 2020

MČR 2020/21 – žádost klubu CC Dion ve věci kontumací zápasů
-

VV rozhodl, na základě doporučení SK ČSC, umožnit týmům, které nenastoupí
k zápasům v důsledku COVID – 19, dohrát, po dohodě se soupeři, své zápasy
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v náhradním termínu. Konkrétní informace k dohrávkám vždy předá týmům SK ČSC.
Poznámka – v případě, že v odloženém utkání nebude moci nastoupit z důvodu
COVID – 19, tým, který na dohrávku přistoupil, je utkání kontumováno jeho soupeři,
tj. týmy, který o dohrání požádal.
Úprava Plánu akcí ČSC 2020/21 s ohledem na aktuální usnesení Vlády ČR o nouzovém
stavu v souvislosti s epidemií COVID – 19 a žádost reprezentace vozíčkářů
-

-

VV vzal na vědomí:
a) usnesení Vlády ČR o zákazu shromažďování více než 6 osob do 3.11.2020
b) informaci SK ČSC o možnosti přesunu hracích dnů některých soutěží do termínu
2. – 5.4.2021 (Velikonoce)
c) možné prodloužení nouzového stavu a zákazu shromažďování po 3.11.2020 (v
tomto případě VV obratem svolá své zasedání)
d) možné uzavření haly Zbraslav v případě prodloužení nouzového stavu a zákazu
shromažďování
VV následně projednal a odsouhlasil úpravu Plánu akcí ČSC 2020/21.

Úprava podmínek čerpání prostředků na přípravu reprezentačních týmu s ohledem na
epidemii COVID – 19 a usnesení Vlády ČR o nouzovém stavu a shromažďování osob
-

projednal a schválil úpravy podmínek (nap. navýšení podílu nákupu materiálu,
pronájmy tělocvičen, sportovní psycholog, posilovny, fyzioterapie, atd.)

Organizace a Curling promo
Odměny komisím
-

VV odsouhlasil odměny pro členy komisí

Podpora záměru sportovního spolku Eskymáci z.s.
-

VV korespondenčně odsouhlasil podporu záměru sportovního spolku ESKYMÁCI z.s.
na výstavbu Zimního stadionu s curlingovou dráhou a sportovní haly v obci Temelín

Nabídka WCF a WAoS na postgraduální studium sportovního managementu
-

VV korespondenčně odsouhlasil, že za ČSC bude jako kandidátka na studium
přihlášena A.Kubešková (o studium vyjádřila jako jediná zájem)

Juniorský curling
Akademický curling
-

VV vzal na vědomí informace:
a) v důsledku epidemie COVID – 19 zrušila ČVUT výuku curlingu v zimním
semestru 2020/21
b) vedoucí trenér VŠ tréninků J.Bareš smlouvu se svazem ukončí k 31.12.2020
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Projednané body jednání
Soutěže a Reprezentace
Žádost klub CC Kolibris o změnu kvalifikačního systému pro ZOH 2022
-

VV vzal na vědomí stanovisko SK ČSC k dokumentu "Kvalifikace o ZOH 2022". SK
doporučuje dokument neupravovat.

Organizace a Curling promo
Jednací řád VV ČSC
-

VV projednal jednací řád a navrhl úpravy znění. Bude schváleno na příštím jednání.

Informace Curling promo (kompresory chlazení, restaurace)
-

VV vzal na vědomí informace o úhradě opravy kompresorů chlazení a o aktuálním
stavu provozu restaurace

Ekonomika
Čerpání rozpočtu ČSC 2020 s ohledem na dotace MŠMT
-

VV projednal očekávané změny v rozpočtu související s epidemií COVID – 19

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021
-

VV projednal možnosti využití programu podpory

