Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

4. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

4. 10. 2021 18:15 – 21:00

Místo: učebna nad ledem meeting

Přítomní:

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

Omluveni:

S.Ženatý

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

1. 11. 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
MČRJ mixed doubles 2021/22
-

VV schválil, s ohledem na nízký počet přihlášených týmů, zkrácení soutěže na jeden
třídenní turnaj (15. – 17. 10. 2021). V termínu druhého turnaje (19. – 21. 11. 2021) se
předpokládá konání svazem organizovaného turnaje či jiné svazové akce.

Plán akcí ČSC 2021/22
-

VV schválil úpravu plánu akcí s ohledem na zrušení druhého turnaje MČRJ mixed
doubles 2021/22

Zvýšení odměn rozhodčích
-

VV projednal návrh KR a rozhodl (s ohledem na již schválený rozpočet 2021, že
odměny se v sezóně 2021/22 zvyšovat nebudou

ME 2022
-

VV schválil nominaci reprezentační výpravy pro turnaj ME 2022 (muži: L.Klíma,
M.Černovský, J.Candra, R.Boháč, S.Mokriš, trenér C.Savill, ženy: A.Kubešková,
M.Baudyšová A.Baudyšová, K.Svatoňová, E.Kolčevská, trenér K.Kubeška, státní
trenér B.Askew)
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Světová zimní univerziáda (WUG) 2021
-

VV korespondenčně odsouhlasil účast týmu žen
VV schválil jmennou nominaci týmu mužů: A.Podolka, O.Kobián, D.Škácha,
D.Verner, J.Hanák, trenér J.Vedral
VV schválil pověření Marka Černovského sestavením týmu dívek a předložení finální
nominace v termínu daném ČAUS

Olympijská solidarita 2021 – 2024
-

VV korespondenčně rozhodl, že svaz nepodá žádost o příspěvek

Opatření SK ČSC ohledně kontroly vstupu na soutěže pořádané ČSC
-

VV korespondenčně odsouhlasil znění platné k 20. 9. 2021

Posunutí termínu pro nahlášení zda se reprezentační tým zúčastní základní části extraligy
MČR 2021/22
-

VV korespondenčně odsouhlasil žádost repre týmu žen o posunutí termínu

Uspořádání WCT mixed doubles v roce 2022 (1. – 3.4.2022)
-

VV odsouhlasil uspořádání turnaje. Svaz podepíše smlouvu o organizaci s WCT.

Organizace a Curling promo
Koncepce rozvoje curlingu do roku 2026
-

-

Během léta byla koncepce rozvoje curlingu projednaná v nově zvoleném VV.
Výkonný výbor upravil pouze část související s naplněním sportovních cílů týkajících
se postupu týmu MD na ZOH.
VV schválil koncepci
postup a způsob zveřejnění koncepce je v kompetenci VV

Komise
Komise curlingu vozíčkářů (KCV)
-

VV schválil obsazení komise
VV vzal na vědomí informace z oblasti curlingu vozíčkářů (reprezentace, soutěže,
reprezentační tréninky, atd.)

Projednané body jednání
Reprezentace
Prague Classic 2021
-

VV vzal na vědomí informaci o přidělení dotace NSA
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Organizace a Curling promo
Curling Promo
-

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

Rekonstrukce chlazení a VZT v Curling Aréně Roztyly
-

VV vzal na vědomí, že WCF z programu DAP přidělila dotaci ve výši 3.400,- USD
VV vzal na vědomí, že svaz převzal konečnou verzi projektové dokumentace

Zapůjčení icekingu do curlingové haly v Brně
-

VV vzal na vědomí, že Curling Promo zapůjčí do Brna iceking

Marketing a komunikace
Informační systém ČSC
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu IS ČSC vzhledem k zahájení soutěží MČR
mužů, žen a MD

Rozvoj curlingu
Výstavba hokejové haly s curlingovou dráhou v Temelíně
-

VV vzal na vědomí informaci o jednání na MÚ Temelín

