Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

2. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

2. 8. 2021 18:15 – 21:55

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

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

Omluveni:

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

30. 8. 2021 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
Seznam osob (hráči, doprovod) pro účast na ZOH 2022
-

VV schválil seznam osob pro potřeby ČOV

MSJ „B“ 2022
-

VV korespondenčně schválil účast týmů ČR
VV schválil nominaci týmů ve složení V.Chabičovský, M.Bříza, D.Jakl, M.Votava,
D.Peter, J.Zelingrová, K.Farková, E.Hercoková, K.Koscelanská, K.Baudyšová,
trenéři: P.Štěpánek, P.Horák

Rozpočty reprezentačních týmů na přípravu
-

VV schválil výše rozpočtů repre týmů (muži, ženy, juniorské týmy, mixed doubles)

Uspořádání WCT mixed doubles v roce 2022
-

VV se seznámil se záměrem uspořádat v roce 2022 turnaj WCT MD včetně jeho
rozpočtu turnaje a odsouhlasil pokračování v přípravě turnaje
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Prague Classic 2021
-

VV odsouhlasil složení OV: E.Vydrová, M.Vydra, D.Šik, M.Bukovský, schválil žádost
o dotaci od NSA a vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu přihlášek

Organizace a Curling promo
Kompetence členů VV ČSC
-

VV schválil rozdělení kompetencí mezi členy VV ČSC

Pracovní pozice koordinátora rozvojových aktivit
-

VV schválil vypsání pracovní pozice a komisi pro výběr uchazeče ve složení D.Šik,
O.Bodlák. Komise navrhne vhodné kandidáty na dalším VV.

Obsazení ad hoc komisí svazu
-

VV odsouhlasil složení komisí: juniorské, soutěžní, rozhodčích a zdravotní

Juniorský curling
Příspěvky klubům s juniorskou členskou základnou
-

VV korespondenčně odsouhlasil navržené úpravy v materiálu „Zadávací podmínky
projektů 1- 4 pro mládež“

Marketing
Rozpočet Olympijských festivalů Praha, Brno
-

VV schválil předložený rozpočet

Rozpočet Sportmanie Plzeň 2021
-

VV schválil předložený rozpočet

TMK a rozhodčí
Kurz trenéra od WCA
-

VV odsouhlasil, že svaz uhradí kurz pro J.Bareše

Projednané body jednání
Reprezentace
MS mixy 2021
-

VV vzal na vědomí, že MS bylo zrušeno ze strany WCF
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Organizace a Curling promo
Curling Promo
-

VV vzal na vědomí provozní a personální informace (nový správce haly od 1.9.2021,
spuštění technologie chlazení proběhlo bez problémů, obsazení pozice pomocníků
hlavního icemakera, datum otevření restaurace bude dle dostupnosti personálu od
30.8.2021, atd.)

Obsazení ad hoc komisí svazu
-

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

WCF kongres Rusko
-

VV vzal na vědomí, že kongres proběhne formou on-line a informaci o programu
kongresu

Rekonstrukce chlazení a VZT v Curling Aréně Roztyly
-

VV vzal na vědomí informace o navrženém projektu chlazení (pístové kompresory se
čpavkem). Další schůzka s dodavatelem projektu bude 5.8.2021.

Jednací řád VV ČSC
-

VV projednal znění jednacího řádu

Rozvoj curlingu
Curlingová hala – změna užívání curlingové haly, koupě resp. pronájem pozemku
-

VV vzal na vědomí informaci o termínu dalšího jednání na MHMP dne 12.8.2021

TMK a rozhodčí
Programy WAoS (Athlete Certificate, postgraduální vzdělávání)
-

VV vzal na vědomí informaci o počtu přihlášených zájemců

Třesk – pořízení vybavení
-

VV vzal na vědomí, že vybavení zajistí Curling promo s.r.o.

Juniorský curling
Tréninkové hodiny pro mládežnické týmy v sezóně 2021/22
-

VV vzal na vědomí informaci o rozdělení tréninkových hodin pro mládežnické týmy v
sezóně 2021/22 (zatím zůstávají neobsazeny hodiny ve středu a ve čtvrtek)

