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Předmět:

40. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

4. 1. 2021 18:15 – 21:25

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

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

Omluveni:

R.Havelková, O.Bodlák

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

1. 2. 2021 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, on-line Skype meeting )

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a Reprezentace
Režim trénování reprezentací a smlouvy pro reprezentanty
-

-

-

VV schvaluje trenéry týmů: Karel Kubeška - ženy A, Jan Zelingr – muži A, Michal
Vojtuš - ženy B, J. Bareš – muži B a repre mixed doubles A, Petr Horák – juniorky,
Petr Štěpánek – junioři, Sune Frederiksen - vozíčkáři
VV schvaluje soupisky týmů: ženy A – A.Kubešková, A.Baudyšová, M.Baudyšová,
E.Kolčevskaja a P.Vinšová, muži A – L.Klíma, J.Candra, M.Černovský, S.Mokriš,
R.Boháč ženy B – M.Strnadová, K.Frederiksen, H.Synáčková, E.Srnská, muži B –
D. Šik, M. Polívka, R. Boháč, E. Šik, D. Havlena, repre mixed doubles A – T.Paul,
Z.Paulová, repre vozíčkáři – M.Tluk, D.Selnekovičová, J.Břinčilová, R.Musílek,
Š.Beneš, junioři – V.Chabičovský, M.Bříza, M.Votava, D.Jakl a D.Peter, juniorky –
J.Zelingrová, K.Baudyšová, E.Hercoková, K.Farková a K.Koscelanská.
týmy uzavřely reprezentační smlouvy o čerpání prostředků a doložily plány přípravy
VV odsouhlasil, že odměny hráčům reprezentačních týmů muži, ženy, junioři, juniorky
a mixed doubles budou nadále vypláceny
VV odsouhlasil, že odměny trenérům repre týmů budou, na základě uzavřených
smluv, vypláceny počínaje lednem 2021
repre týmy zahájí přípravu na ledové ploše v hale Roztyly dne 4.1.2021
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Schválení prostředků na přípravu reprezentačních týmů
-

VV schválil přidělení prostředků na přípravu pro týmy repre ženy, muži a mixed
doubles

Plán akcí ČSC 2020/21 a změny mistrovských soutěží v návaznosti na uvolnění
protiepidemických opatření
-

VV korespondenčně schválil zrušení soutěží v lednu 2021
VV rozhodl, že po uvolnění protiepidemických opatření budou mít kluby období 14 dní
na tréninky, ve kterém se nebudou konat svazem pořádané mistrovské soutěže
VV projednal a vyčlenil soutěže, které by se v případě nedostatku termínů nekonaly
(MČR seniorů, Savona Cup, MČR mixů, akademický turnaj, MČRJ mixed doubles)

Testování reprezentantů na COVID – 19
-

VV projednal a navrhuje pravidelně testovat reprezentanty a požádal ZK o předložení
návrhu na zajištění testování

Juniorský curling
Schválení návrhu zařazení sportovců do programu UNIS (VSC VICTORIA)
-

VV korespondenčně schválil seznam sportovců (A.Baudyšová, M.Baudyšová,
L.Hronová, A.Podolka a náhradníků O.Kobián a K.Podrábská), které navrhla VSC
Victoria zařadit do programu podpory VŠ sportu

Projednané body jednání
Rozvoj curlingu
Curlingová hala – změna užívání curlingové haly, koupě pozemku
-

VV vzal na vědomí informaci týkající se protichůdných oficiálních stanovisek odborů
HMP k žádostem ČSC ve věci změny užívání staveb a odkupu pozemků. Na základě
dalšího jednání ČSC obdržel vyjádření odboru hospodaření s majetkem o zahájení
přípravy podkladů pro prodej pozemku s tím, že tyto budou postoupeny
zastupitelským orgánům HMP.

WCF Kurz WAoS Athlete Certificate Scholarship
-

svaz obdržel přístupový klíč pro 100 osob, kurz je třeba absolvovat do 31.1.2021)
VV rozhodl, že přístup bude nabídnut celé členské základně
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Organizace a Curling promo
Dotační výzvy NSA Podpora sportovních svazů, podpora svazů ZPS a reprezentace ZPS pro
rok 2021
-

VV projednal návrhy žádostí

Dotační výzva NSA investice
-

VV projednal možné investiční záměry na období 2021 až 2024 a shodnul se na
postupných krocích, tj. nejdříve zakoupit pozemek a následně zajistit rekonstrukci
chlazení a VZT

Soutěže a Reprezentace
Olympijský kondičně–zdravotní program ČSC
-

VV projednal návrh společnosti Zdravý sport na spolupráci v roce 2021 a požádal ZK
o stanovisko a zhodnocení návrhu

