Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

12. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

7.10.2013 18:15 – 21:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:
Omluveni:

D. Šik, M. Hoferka, M. Souček, P. Kovač, M. Peška
P. Winkelbauer, V. Vojtuš

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

4. 11. 2013 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

Program jednání
1) Návrhy k projednání po oblastech viz zaslaný program jednání dne 3.10.
2) Kontrola úkolů

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Komunikace zahraničí
Adult camp WCF
-

VV schválil variantu A, tzn. Konání kempu v prvních čtyřech dnech poslední
srpnového týdne

Jednací řád VV ČSC
-

VV schválil znění řádu

Soutěže a reprezentace
ME muži, ženy 2013
-

VV schválil nominaci týmu mužů (J. a M.Snítilovi, J.Kitzberger, J.Bareš, M.Vydra)
nominace týmu žen bude uzavřena po skončení národní kvalifikace ZOH 2013 dne
20.10.2013 (nominaci podepíše D.Šik).
VV schválil sponzory týmu mužů (město Brno, Goldline)

Národní olympijská kvalifikace 2014 – ženy
-

VV rozhodl, že z kvalifikace nebude vysílána prostřednictvím webstreamingu,
umístění zápasů na dráhy je plně v kompetenci SK ČSC

EJCC 2014
-

VV rozhodl, že na EJCC bude vyslána sedmičlenná výprava, tzn. pět hráčů, trenér a
asistent trenéra
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Marketing a komunikace
Koncepce Marketing
-

VV projedná předloženou koncepci na jednání VV dne 4.11.2013

Sponzoring od komerčních subjektů
-

VV schválil materiály (Podpora curlingu“ a „Curling – ceník“, které budou rozeslány na
kluby, kterým by mohly pomoct při hledání případných partnerů

Legislativní
Pravidla pro výběrová řízení ČSC
-

VV odsouhlasil předložené znění pravidel

Vnitřní účetní směrnice ČSC
-

VV odsouhlasil předložené znění směrnice

Projednané body jednání
Organizace ČSC
Předsedy komisí jsou R. Žďárský (Disciplinární komise) a J. Létal (Smírčí a revizní komise).
Kontaktní osobou za VV je M. Peška.
Curlingová hala Roztyly
Pronájem pozemku curlingové haly Roztyly
-

-

Magistrát hl.m. Prahy odpověděl na žádost ČSC ze dne 12.6. ve věci žádosti o
odkoupení a pronájmu pozemku curlingové haly Roztyly. VV rozhodl, že Magistrátu
hl.m.Prahy (nabídnul možnost odkoupení, pronájmu, apod.) sdělí, že se svaz
k nabídce vyjádří až po projednání ve všech svazových orgánech (odpověď
vypracuje M. Peška).
VV se obrátí s žádostí o pomoc při řešení na další osoby z curlingu

Komunikace zahraničí
Nabídka WCF - účast v media týmu při vrcholných akcích typu MS, ME (pro zájemce do 30-ti
let)
-

nabídka bude rozeslána na kluby a týmy

Nabídka WCF - úhrada pobytu médií při vrcholných akcích typu MS, ME
-

vhodné pro marketingové využití

Rozvoj curlingu
Metodické materiály TMK
-

VV pověřil trenérsko-metodickou komisi zpracováním metodických materiálů
určených pro trénink curlingu. TMK bude spolupracovat na přípravě s národním
koučem D. Rafaelem, který spolupráci přislíbil. Termín konec roku.
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Ekonomika
Ekonomická komise
-

P. Kovač informoval, že o členství v komisi projevil zájem R.Podlena

Curlingová dráha v Brně
-

P.Kovač informoval, že na jaře 2014 by se měla začít stavět

Soutěže a reprezentace
Systém soutěží 2014 - 2018
-

VV pověřil předsedu soutěžní komise k sestavení samostatné komise (viz usnesení
VH ČSC), která se bude zabývat zpracováním návrhu systému soutěží 2014 - 2018.
Zástupci komise předloží návrh 20.12. a bude přizvána na jednání VV 6.1.2014
Finální materiál bude zpracovaný do 7.2.2014.

Juniorský curling a UZPS
Koncepce rozvoje juniorského curlingu
-

VV pověřil juniorskou komisi zpracováním koncepce rozvoje juniorského curlingu.
Komise předloží návrh 18.11. a bude přizvána na jednání VV 2.12. Finální materiál
bude zpracovaný do 6.1.2014

Marketing a komunikace
Výběr marketingové agentury
-

VV vzal na vědomí, že probíhají jednání se dvěma agenturami, konečný výběr
proběhne na začátku listopadu

Pohár ČSC 2013
-

ohledně sponzoringu osloví M.Souček firmu Optik Žilka

Legislativa
Změny v občanském zákoníku
-

klubům bude podána kompletní informace až vláda schválí prováděcí předpisy

Zprávy členů VV ČSC
Přítomní členové VV podali zprávy o stavu oblastí, za které zodpovídají.

