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Předmět:  33. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              30.3. 2015 18:00 – 21:00 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka, M. Souček, V. Vojtuš,  M.Vydra 

 
Omluveni:  
 

  P. Winkelbauer 
 

Hosté:  - 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  4. 5. 2015 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, pov ěření 

Organizace 
Členská schůze ČSC 

- VV schválil návrh rozpočtu podpory výkonnostních týmů mužů a žen, tj. finanční 
příspěvky na přípravu pro první tři týmy finálového turnaje MČR 14/15 mužů a žen 

- VV zařadil do návrhu rozpočtu následující položky: 
• splátka pozemku od 9/2015 – 1.000.000,- Kč (odhad částky dle ujednání s HLMP, 

v případě dohody s HLMP bude svolána mimořádná ČS), 
• trenér reprezentace od 9/2015 – 500.000,- Kč, 
• úprava odměn týmům na 1. - 3. místě v souvislosti se zařazením kvalifikace o 

postup na ME 2015, 
a schválil návrh rozpočtu ČSC na rok 2015. 

- VV projednal a schválil návrh programu a usnesení ČS, úpravu Jednacího a 
volebního řádu ČSC, úpravu řádu Odměny pro repre a realizační týmy za umístění na 
vrcholných soutěžích 

- VV odsouhlasil technickou úpravu statutů DK a SRK ČSC – bude bod na ČS 

Dotace MŠMT na údržbu a provoz 

- v návaznosti na skutečnost, že svaz bude příjemcem dotace na údržbu pro CC Sokol 
Liboc, svaz smluvně objedná u České unie sportu služby spojené se správou 
neinvestičních dotací poskytnutých ČSC z programů MŠMT (Program IV. Údržba a 
provoz sportovních zařízení) 
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Rozvoj curlingu 
Výběrové řízení na překlad trenérského manuálu 

- VV schválil na základě výběrového řízení nabídku M.Černovského na překlad 
trenérského manuálu 

Čerpání z DAP programů WCF 

- VV schválil nákup curlingového vybavení (košťata, slide, hacky, peblovačka, atd.), 
které bude sloužit nově vznikajícím klubům 

Juniorský curling a UZPS 
Pořádání turnaje Olympic Hopes 2015 

- VV přesunul pořádání turnaje z prosince 2015 na březen 2016 

Návrhy JK ČSC 

- VV odsouhlasil úpravu Herního řádu MČRJ, kterou navrhla JK ČSC 
- VV požádá ZK ČSC o stanovisko k návrhu JK ČSC na úpravu pravidel pro 

odevzdávání lékařských prohlídek u juniorských soutěží (zkrátit termín pro jejich 
odevzdání). Stanovisko ZK bude na následujícím zasedání VV schváleno. 

- VV neprojednal návrh JK ČSC na uspořádání turnaje EJCT s ohledem na skutečnost, 
že dosud nezná návrh Plánu akcí ČSC 2015/16 

- VV projednal situaci kolem zabezpečení trenéra reprezentace na YOG 2016 a 
požádá J.Snítla a S.Frederiksena o sdělení možností zajištění reprezentace 
s ohledem na juniorské reprezentace 

Pravidla pro Individuální členy ČSC 

- VV schválil předloženou úpravu pravidel 

Sout ěže a Reprezentace 
Pravidla schvalování lékařských prohlídek pro soutěže pořádané svazem 

- VV odsouhlasil návrh ZK ČSC o lékařské způsobilosti potvrzovat zdravotní prohlídky. 
Znamená to, že zdravotní prohlídky hráčů curlingu bude moci potvrzovat jen 
tělovýchovný nebo praktický lékař. 

MS mixed doubles  

- VV schválil, s platností od MS 2016, že repre tým mixed doubles obdrží od svazu 
příspěvek na přípravky Nutrend ve výši 1.000,- Kč 

MS seniorů 2015 

- VV upravil a schválil text darovací smlouvy mezi svazem a dárcem týmu mužů 
- VV zamítnul žádost repre týmu seniorek o příspěvek ČSC na organizační výdaje na 

MS seniorů 
- VV schválil dvě sponzorské smlouvy mezi svazem a sponzory repre týmu žen 
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Lékařské zabezpečení reprezentací 

- prohlídky týmů mužů a žen v ISL: VV rozhodl, že povinné sportovní prohlídky se 
zúčastní všichni členové týmů (maximálně 5 z týmu), které se umístí na prvních 
čtyřech v MČR mužů  a žen 2014/15. Kontrolní prohlídka nebude svazem 
vyžadována. 

- zdravotní zabezpečení v Centru pohybové medicíny: VV rozhodl, že část z míst, které 
má svaz k dispozici, bude nabídnuto prvním čtyřem týmům z MČR mužů a žen 
2014/15 

Reprezentační smlouvy 

- VV schválil znění reprezentačních smluv pro první čtyři týmy MČR mužů  a žen 
2014/15, ME mužů a žen 2015 a MS mixy 2015 

Zásady přidělování repre tréninků a program podpory výkonnostního curlingu 

- VV schválil úpravu zásad 

Pravidla přidělování dresů pro reprezentace 

- VV schválil úpravu v pravidlech přidělování dresů 

Projednané body jednání 

Organizace 
Oponentura státních dotací MŠMT 

- oponentury dne 9.1.2015 ze zúčastní D.Šik, M.Vydra a M.Plzák 

Sport v okolí (projekt ČOV) 

- svaz prostřednictvím mailu požádá všechny kluby o souhlas se zveřejněním kontaktů 
na kluby  

Curling Promo 
Oprava termistorové ochrany kompresorů chlazení 
 

- VV odsunul rozhodnutí o opravě na příští zasedání. Správce haly bude požádán o 
podání informace o termínech a obsahu revizních zpráv chlazení. 

Sout ěže a Reprezentace 
Problematika reprezentací v souvislosti se změnami v systému MČR mužů a žen 

- VV projednal problematiku týkající se dopravy na turnaje, vízové povinnosti, 
vedoucího výprav, dresů, lékařských prohlídek, trenérů týmů a termínu odevzdávání 
přihlášek na WCF. 

 

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


