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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

1. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

14. 6. 2021 18:15 – 20:05

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, S.Ženatý, M.Podrábská Skotnická,
M.Vydra, T.Kadlec, O.Bodlák

Omluveni:

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Podrábská Skotnická

Přílohy:

-

Příští jednání:

2. 8. 2021 od 18:15 (on-line meeting)

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a Reprezentace
MS mixed doubles 2021 – TV přenos
-

VV korespondenčně odsouhlasil nákup vysílacího času ČT SPORT pro vysílání
přímého přenosu jednoho zápasu. Úhradu přenosu ve spolupráci se svazem zajistí
firma 29e.shop.

MS mixy 2021
-

VV, vzhledem k termínu pro podání přihlášky na WCF (do 30.6.2021) a vzhledem ke
skutečnosti, že se nekonalo MČR mixy 2021, korespondenčně rozhodl:
a) kluby budou vyzvány, aby v případě zájmu o start na MS nominovaly tým
b) VV stanovil termín pro písemné podání přihlášky na 25.6.2021, další podmínkou
je složení vratné zálohy na účet svazu ve výši 20.000,- Kč . Zdůvodnění: ČSC
přihlásí tým ČR do šampionátu, pokud klub nebo kluby nominují svůj tým. Pokud
tým později odmítne svou účast na MS, bude ČSC účtována WCF sankce ve výši
stanovené zálohy a svaz se vystavujeme riziku zákazu startu na dalších
šampionátech, pokud by k takové neúčasti na WCF akcích došlo opakovaně.
c) v případě většího počtu zájemců VV resp. SK ČSC stanoví herní systém kvalifikace
o účast
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Předkvalifikace OQE 2021, OQE 2021
-

VV schválil účast týmů ČR na předkvalifikaci OQE 2021 (tým muži) a OQE 2021 (tým
ženy, případně muži)

Organizace a Curling promo
Místopředsedové VV ČSC
-

VV zvolil na pozice místopředsedů M.Vydru a M.Podrábskou Skotnickou

WCF kongres Rusko
-

VV schvaluje účast reprezentantů WCF D. Šika a K. Frederiksen na kongresu WCF
8. - 12. 9. 2021

Účast zástupců svazu na ZOH 2022
-

VV schvaluje účast D. Šika a M.Vydry

Volební členská schůze ČSC 5.6.2021
-

VV schválil odměnu 3.000,- Kč Štěpánu Hronovi za vyhotovení usnesení a zápisů
členských schůzí posledních let

Ekonomika
Příspěvky klubům na hráče nad 21 let
-

VV odsouhlasil rozdělení částky 100.000,- Kč v souladu s rozpočtem ČSC 2021

Příspěvky klubům s juniorskou členskou základnou
-

VV odsouhlasil:
a) rozdělení částky 300.000 Kč takto: 100.000,- Kč na Projekty č. 1-3, 200.000,- Kč
na Projekt č. 4
b) výpočet rozdělení příspěvků v Projektu č. 4 dle praxe minulých let: 30% dle
členské základny juniorů narozených po 1. 1. 2000 a 70% dle účasti v soutěžích
ČSC v roce 2020
c) navržené úpravy v materiálu „Zadávací podmínky projektů 1- 4 pro mládež“

Juniorský curling
Turnaj Prague Circles (28. – 30.1.2022)
-

VV odsouhlasil návrh JK ČSC na formát a podobu turnaje Prague Circles

Tréninkové hodiny pro mládežnické týmy v sezóně 2021/22
-

VV pověřil JK rozdělením tréninkových hodin pro mládežnické týmy v sezóně
2021/22
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Marketing
Informační systém ČSC
-

VV odsouhlasil postup spuštění provozu IS. Kluby budou informováni o konkrétních
postupech prostřednictvím informačního mailu.

Projednané body jednání
Reprezentace
Seznam osob (hráči, doprovod) pro účast na ZOH 2022
-

VV předběžně projednal seznam a následně ho odsouhlasí korespondenčně

Zhodnocení účasti na MS ženy 2021 a MS mixed doubles 2021
-

VV zhodnotil zprávy trenérů z MS žen a MS MD. VV velmi oceňuje historický úspěch
manželů Paulových, kteří vybojovali postup na ZOH 22, a děkuje jim za příkladnou
reprezentaci. Detailním projednáním výstupů ze zpráv a naplánováním příští sezóny
s reprezentačními týmy VV pověřuje ReK.

Smlouva s WCT k Prague Classic 2021
-

VV vzal na vědomí informaci o podmínkách smlouvy s WCT

Organizace a Curling promo
Kompetence členů VV ČSC
-

VV připravil a předjednal rozdělení jednotlivých kompetencí s tím, že k definitivnímu
rozdělení a uspořádání dojde při příštím zasedání VV

Obsazení ad hoc komisí svazu
-

VV připravil a předjednal obsazení jednotlivých komisí tím, že definitivní schválení
proběhne na příštím zasedání VV

Marketing
Informační systém ČSC
-

VV vzal na vědomí stav přípravy IS
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Rozvoj curlingu
Žádost o podporu záměru výstavby curlingové haly v lokalitě Třebíč
-

VV podporuje záměr výstavby curlingových drah.

