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Předmět:

20. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

9. 6. 2014 18:00 – 22:05

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D. Šik, M. Hoferka, P. Winkelbauer , V. Vojtuš, M. Souček,

Omluveni:

P. Kovač, M. Peška

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

7. 7. 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
Komunikace zahraničí
VV ČSC schvaluje účast předsedy VV ČSC na Kongresu WCF Reno, Nevada, USA,
v termínu 4.-7.9.2014 (letenky přílet Reno 4.9. 17:00 a 8.9. 8:00 odlet). WCF hradí všechny
náklady kromě letenek. Odhad ceny letenky 25.000,- Kč

Soutěže a reprezentace
Lékařská vyšetření reprezentantů
-

VV schválil termín kontrolních prohlídek v ISL (říjen až listopad 2014)
VV odsouhlasil doplnění K.Samueliové do lékařského programu Centra pohybové
medicíny

Přihláška reprezentačního týmu juniorů na EJCC 2015
-

VV schválil přihlášku

Jmenná soupiska reprezentačního týmu mixy
-

VV schválil jmennou soupisku týmu pro ME mixy 2014: J.Bareš, L.Kitzbergerová,
M.Zdenka, M.Nádherová
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Rozvoj curlingu a TMK
Trenéři ČSC
-

VV rozhodl, že schůzka se zájemci o post šéftrenéra juniorských reprezentací
proběhne 23.6.2014 od 18,00 hod. v učebně Curling arény
do výběrového řízení na pozici trenéra akademické reprezentace se nikdo nepřihlásil.
VV rozhodl, že trenéra akademiků bude řešit po skončení výběrového řízení na
trenéra juniorských reprezentací.

Dotace „Olympijská solidarita MOV – program pro trenéry“
-

VV odsouhlasil:
a) vyhlášení výběrového řízení na zahraničního trenéra – národního kouče pro
sezónu 2014/15
b) nenavyšovat prostředky získané z programu o finanční prostředky svazu
c) že trenér bude mít současně na starost dohled nad rozvojem českých trenérů,
týmových reprezentačních trenérů, atd.

Projednané body jednání
Obecné
Organizace jednání komisí ČSC
-

Předseda VV ČSC se zúčastní pravidelných jednání některých komisí zřízených VV
ČSC. Účast na jednání ekonomické komise jedenkrát měsíčně, účast na jednání
ostatních komisí jedenkrát za čtvrtletí. Členové VV ČSC odpovědní za činnost
příslušných komisí zajistí termíny jednání dle navrženého harmonogramu.

Curlingová hala Roztyly
Pozemek curlingové haly Roztyly
D. Šik informoval o průběhu a výsledcích jednání na Magistrátu hl.m.Prahy Soutěže a
reprezentace
Příspěvek na zajištění účasti týmů na MS seniorů –
-

VV potvrdil své rozhodnutí z 6.1.2014, kdy schválil tzv. organizační příspěvek na
administrativní zajištění účasti týmů na soutěžích ve výši 4.000,- Kč/soutěž, který
bude vyplacen až po odevzdání závěrečné hodnotící zprávy o účasti repre týmu(ů)
v soutěži. Soutěží se rozumí účast jednoho až dvou týmů na daném šampionátu.

Curling promo
Nabídky na opravu kompresorů v Curling aréně
-

VV bere na vědomí návrh Curling promo s.r.o. na výběr dodavatele (firma Refri)
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Marketing a komunikace
Projednání návrhů týkající se změny web stránek ČSC a výběrového řízení marketingové
agentury byly odloženy na příští zasedání VV ČSC
Legislativní
Materiál „Dotazník člena ČSC“
-

VV projednal úpravu materiálu

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

