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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

38. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

23.11. 2020 18:15 – 22:00

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, V.Reitmajer,
M.Podrábská Skotnická

Omluveni:

R.Havelková

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

7.12.2020 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem )

M.Vydra,

O.Bodlák,

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a Reprezentace
Plán akcí ČSC 2020/21 a změny mistrovských soutěží v návaznosti na uvolnění
protiepidemických opatření
-

VV v souvislosti s očekávaným uvolňováním protiepidemických opatření projednal
návrh SK ČSC na úpravu plánu akcí a na změny mistrovských soutěží
VV projednal návrh plánu, který počítá se zahájením mistrovských soutěží od
1.1.2021
odsouhlasil odehrání základní části MČR mužů a žen 2020/121 jednokolově
odsouhlasil zrušení výsledků již odehraného hracího víkendu 1.ligy žen a divize žen
MČR 2020/21
VV projednal možnosti uspořádání víkendových turnajů v prosinci 2020

Organizace a Curling promo
Čerpání rozpočtu ČSC 2020 s ohledem na dotace MŠMT 2020
-

VV vzal na vědomí úpravy rozpočtu čerpání dotací, o které bude na MŠMT ČR
požádáno k 30.11.2020
VV odsouhlasil nákup materiálního vybavení pro repre týmy (komunikační zařízení,
laser)
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Projednané body jednání
Rozvoj curlingu
Curlingová hala – změna užívání curlingové haly, koupě pozemku
-

VV vzal na vědomí informace o stavu jednání (do konce roku bude realizováno svislé
i vodorovné značení obou parkovišť pro tělesně postižené, atd.)

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

VV byl informován o konečném znění žádostí o dotace z programů I., II., III. (o dotaci
zažádá Curling Promo) a IV.

Pořízení hmotného majetku z dotace MŠMT ČR
-

VV vyslechl informaci o aktuálním stavu - stroj na úpravu ledu byl zakoupen a je
umístěn v hale Roztyly

Otevření curlingové haly Roztyly pro tréninky
-

VV vzal na vědomí informaci, že v návaznosti na očekávaná prohlášení Vlády ČR a
v souladu s PES protiepidemického plánu ČR, se dá očekávat otevření curlingové
haly Roztyly dne 30.11.2020. Curlingové kluby budou včas informovány.

Soutěže a Reprezentace
Čerpání rozpočtu reprezentačními týmy
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu čerpání rozpočtu jednotlivými repre týmy

