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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

19. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

5. 5. 2014 18:00 – 22:05

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D. Šik, M. Hoferka, M. Peška, V. Vojtuš, M. Souček,

Omluveni:

P. Kovač, P. Winkelbauer

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

9. 6. 2014 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a reprezentace
Lékařská vyšetření reprezentantů
-

VV schválil rozsah vyšetření a cenovou nabídku služeb ISL pro vstupní a kontrolní
vyšetření reprezentací mužů, žen, juniorů a juniorek pro rok 2014
VV rozhodl, že oční vyšetření reprezentantů nebude od roku 2014 povinné

Přihlášky reprezentačních týmů na ME 2014
-

VV schvaluje přihlášky:
a) repre týmu na ME mixy 2014
b) repre týmů mužů a žen na ME 2014

Rozvoj curlingu a TMK
Dotace na dny otevřených dveří
-

VV schválil výši finančního příspěvku (14.075,- Kč) pro TJ Zbůch na konání
propagační akce v Třemošné

Trenéři ČSC
-

VV schválil text vyhlášení výběrového řízení na pozici šéftrenéra a trenérů
juniorských reprezentací a trenéra akademických reprezentací a schválil termíny
vyhlášení výběrového řízení.
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Trenérský program
-

VV schválil text tzv. Trenérského programu pro období 2014 – 2017

Metodika udělování trenérských tříd v curlingu
-

VV schválil upravené znění metodiky (metodika je rozšířena o licenci D)

Juniorský curling a UZPS
Koncepce rozvoje juniorského curlingu
-

VV schvaluje materiál „Koncepce rozvoje juniorského curlingu“

Akce pro vysokoškolské učitele
-

VV potvrzuje předchozí per-rolam rozhodnutí ve věci uspořádání curlingové akce pro
vysokoškolské učitele dne 12.5.2014.

Marketing a komunikace
Turnaj médií
-

VV odsouhlasil uspořádání turnaje médií dne 12.5.2014 od 16,00 hod.

Ekonomika
Samostatný běžný účet ČSC
-

VV ČSC pověřuje předsedu ČSC zřízením samostatného běžného účtu u GE Money
Bank, a.s. pro účely realizace dotace od ČOV (příspěvky z loterií).

Projednané body jednání
Marketing a komunikace
Ukončení spolupráce s repre trenérem D.Rafaelem
-

VV vzal na vědomí informaci o rozlučce s D.Rafaelem, která proběhla dne 2.5.2014

Ekonomika
Rozpočet ČSC
-

MŠMT schválilo výše dotací na reprezentaci, organizaci sportu a talentovanou
mládež. Dotace na organizaci sportu je o 800tis nižší oproti r. 2013 (resp. 300tis
pokud dojde k dorovnání rozpočtu MŠMT o 300mil. Info bude k dispozici v období 6 8/2014)
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Příspěvek DAP od WCF na VŠ curling
-

VV vzal na vědomí, že WCF schválilo příspěvek ve výši 2.000,- USD na období 1 –
6/2014

Legislativní
Valná hromada ČSC (31.5.2014)
-

VV vzal na vědomí odstoupení člena SRK ČSC D.Ženatého a potřebu zvolit nového
člena na VH ČSC
VV projednal program VH ČSC

Reprezentační smlouvy
-

VV vzal na vědomí, že LK ČSC upraví reprezentační smlouvy k ME mixy a připraví
návrh smluv s reprezentačními trenéry mužů a žen

Zprávy členů VV ČSC
Přítomní členové VV podali zprávy o stavu oblastí, za které zodpovídají.

