Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

3. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

30. 8. 2021 18:15 – 21:15

Místo: učebna nad ledem

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, S.Ženatý, M.Vydra, T.Kadlec, O.Bodlák
(přítomnost on-line)

Omluveni:

M.Podrábská Skotnická

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

4. 10. 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
Předkvalifikace ZOH 2022 – muži (Turecko)
-

VV schválil nominaci týmu ve složení L.Klíma, J.Candra, M.Černovský, R.Boháč,
S.Mokriš, trenéři: J.Zelingr, B.Askew

Cestovní připojištění reprezentačních týmů a týmů STM
-

VV s okamžitou platností zrušit připojištění pro případ COVID

Plán akcí ČSC 2021/22
-

VV schválil aktualizaci plánu akcí na základě konečných herních rozpisů MČR mužů
a žen 2021/22

Zpracování Covid pravidel pro soutěže pořádané svazem
-

na základě podnětu KR budou pravidla zpracována, zajistí D.Šik a M.Vydra

Podnět k rozpisu divizí MČR 2021/22
-

VV na základě podnětu od P.Dáni (týmy hrají dva zápasy za sebou) vyzval SK ČSC
k vyjádření zda lze rozpis divizí ještě upravit
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Organizace a Curling promo
Pracovní pozice koordinátora rozvojových aktivit
-

VV vzal na vědomí doporučení výběrové komise a koordinátorem rozvojových aktivit
jmenoval J.Sedlára

Marketing a komunikace
Vyúčtování Olympijských festivalů Praha, Brno
-

VV schválil předložené vyúčtování

Vyúčtování Sportmanie Plzeň 2021
-

VV schválil předložené vyúčtování

Rozvoj curlingu
Podpora akce Den náboru Brno (4.9.2021)
-

VV schválil podporu z prostředků na rozvoj curlingu

TMK a rozhodčí
Prodloužení Trenérského programu ČSC
-

VV odsouhlasil žádost TMK ČSC o prodloužení programu o jeden rok, tj. do roku
2022

Projednané body jednání
Reprezentace
Změny v nominacích reprezentačních týmů
-

VV vzal na vědomí změny:
a) reprezentace juniorky – za odstoupivší E.Hercokovou byla do týmu zařazena
K.Němcová
b) reprezentace ženy A – na soupisku týmu byly doplněny K.Svatoňová a L.Hronová
c) reprezentace muži B – na soupisku týmu byl doplněn M.Koudelka

Vyjádření ZK ČSC k testování COVID
-

VV apeluje na všechny hráče / reprezentanty, aby se, pokud jim to zdravotní stav
dovoluje, nechali naočkovat
VV nebude nadále hradit testování pro neočkované osoby, pokud k neočkování není
zdravotní důvod, který podléhá posouzení ZK
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Organizace a Curling promo
Curling Promo
-

VV vzal na vědomí provozní a personální informace (nástup nového správce haly,
obsazení pozice pomocníků hlavního icemakera, úklid sociálního zázemí haly,
obsazení obsluhy restaurace, cateringová firma)

Obsazení ad hoc komisí svazu
-

VV odložil schválení dalších komisí na příští zasedání VV

Opatření Covid 19 – kontrola vstupu do prostor haly
-

VV vzal na vědomí informaci, že kluby k požadavku svazu přistoupily zodpovědně a
průběžně je aktualizován systém kontroly

DAP program WCF 2021/22
-

VV projednal možné záměry vhodné k žádosti o příspěvek z programu

Revize otevřených úkolů VV ČSC z 2017 – 2021
-

VV projednal a úkoly zaktualizoval

Rekonstrukce chlazení a VZT v Curling Aréně Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci, že byla předložena zpracovaná projektová
dokumentace a v současné době svaz řeší s dodavatelem připomínky k dokumentaci

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

VV vzal na vědomí informaci o termínu dalšího jednání na MHMP dne 1.9.2021

Marketing a komunikace
Informační systém ČSC
-

VV projednal vyjádření k IS ze strany KR ČSC a vzal na vědomí informaci o stavu IS
ČSC a o plánované schůzce k IS s SK ČSC a KR ČSC

