Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

23. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

1. 9. 2014 18:00 – 21:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D. Šik, M. Hoferka, P. Winkelbauer, M. Peška, M. Souček

Omluveni:

P. Kovač, V. Vojtuš

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

6. 10. 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 a Curling promo
Jednací řád VV ČSC
-

VV schválil úpravu řádu k 1.9.2014 (Zasedání jsou usnášení schopná v počtu 4 členů
VV ČSC)

Handly na curlingové kameny v Curling aréně
-

VV schválil nákup nových handlů a nákupem pověřuje Curling promo s.r.o.

Soutěže a reprezentace
ME muži, ženy 2014
-

VV schválil storno letenky pro státní reprezentačního trenéra (pro případ, že by trenér
na ME odcestoval, svaz prozatím podrží rezervaci ubytování v místě konání ME)

Potravinové doplňky Nutrend
-

VV schválil příspěvek reprezentacím startujícím na EJCC, ME mixy a univerziádě ve
výši 2.000,- Kč/tým

Zásady přidělování repre tréninků a program podpory výkonnostního curlingu
-

VV schválil úpravu zásad
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Týmový kouč repre muži
-

VV vyzval tým mužů, aby jméno kouče oznámil do 5.9.2014

Rozvoj curlingu a TMK
Program olympijské solidarity MOV – pozice národního trenéra reprezentací
- VV vyhlásil výběrové řízení na zahraničního trenéra – národního kouče pro sezónu
2014/15 a schválil text výzvy
Návrhy na využití prostředků z programu DAP WCF
-

VV odsouhlasil, že svaz bude prostředky čerpat na:
a) úhradu tréninkových hodin vysokých škol a odměny instruktorů
b) organizaci náborových akcí pro veřejnost mimo Prahu
c) překlad publikace „Czech Coaching Manual“ (autor: D.Rafael) do ČJ

Projednané body jednání
Komunikace ČSC
Rezignace člena ČSC
-

VV vzal na vědomí rezignaci M.Pešky k 8.9.2014
VV projednal přípravu postupu pro kooptaci nového člena VV

Nové sídlo Curling promo s.r.o.
-

na základě rozhodnutí VV ČSC a Dozorčí rady Curling Promo uzavřena nájemní
smlouva na nové prostory Curling Promo, Holušická 2221/3.

Valná hromada ČUS
VV vzal na vědomí, že VH ČUS (dne 27.9.2014) se za svaz zúčastní M.Souček

Rozvoj curlingu
Curling v Třemošné
-

VV vzal na vědomí, že v září se uskuteční schůzka zástupců VV se zájemci o vznik
curlngového klubu v Třemošné

Návrhy změn pravidel (Kongres WCF)
-

-

VV projednal návrhy změn pravidel curlingu, které budou předloženy ke schválení
kongresu WCF (AGA). VV ĆSC přihlédl k vyjádření JK, TMK, hlavního trenéra SCM a
trenéra juniorské reprezentace. Dopad návrhů projednala EK ČSC 29.8.
VV ČSC podpoří následující návrhy na základě projednání během kongresu:
o Světová kvalifikace JWQ – není zřejmý herní systém tak aby bylo možno
uskutečnit soutěž ve stejném počtu dnů na čtyřech drahách.

Český svaz curlingu 3
Zápis jednání VV ČSC
Změna kategorií juniorů a soutěže U18/U23 – limitujícím faktem je kromě
nákladů na reprezentaci přesná věková hranice. Přechod mezi U18 a U23
bude pro týmy problematický (nutná výjimka pro U23 – nižší věk 16/17 pro
část týmu).
o Upřesnění odstínů barev dresů – popis pravidla je problematický
VV ČSC nepodpoří následující návrhy:
o Měření 2 LSD
o Měření umístění kamene, který překrývá střed kruhů
Jednotlivé návrhy budou detailně vysvětleny na otevřených jednáních kongresu. V
případě, zjištění zásadních informací k daným návrhům bude předseda VV ČSC
informovat členy VV ČSC e-mailem v sobotu odpoledne před jednáním AGA.
o

-

-

Curling promo
Informace o Curling promo
-

D. Šik informoval o stavu stěhování sídla společnosti na Prahu 4 – Roztyly

Soutěže a reprezentace
MS seniorů 2015
-

VV vzal na vědomí, že:
a) vítězné týmy MČR seniorů 2014 mají zájem na MS 2015 reprezentovat ČR
b) MS se bude konat v Rusku (Soči, 18. – 25.4.2014)

Marketing a komunikace
GOLDLINE Sponzor reprezentace
-

VV vzal na vědomí informaci, že se blíží uzavření kontraktu

Firemní liga curlingu
-

VV projednal záměr a požádal o předložení detailních informací

Legislativní
Svazové smlouvy (příspěvky klubům, příspěvky z loterií, smlouvy s repre týmy „B“ a „C“,
šéftrenér SCM, trenér mládeže)
-

konečné verze smluv budou k dispozici 9.9.2014

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

