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Předmět:  37. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              7. 9. 2015 18:00 – 21:00 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik, M.Hoferka, M.Souček, M.Vydra, V.Vojtuš , O.Kašťák, 

J.Létal 
 

Omluveni:  
 

- 
 

Hosté:  - 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  5. 10. 2015 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Organizace 
Světový kongres WCF 2015 

-  VV projednal informace a rozhodnutí 4. kongresu WCF. Hlavními tématy kongresu 
bylo 1) projednání strategie WCF na roky 2015-2018, 2) volba víceprezidenta pro 
Evropu Benta Ånunda Ramsfjela a člena board of directors Toyo Ogawy a 3) změna 
pravidel soutěže mix doubles a úspěšné zařazení MD na program Zimních 
olympijských her.  

Svolání informační schůzky 

- VV rozhodl svolat informační schůzku na 8.10.2015, na které se projednají témata 
změna pravidel a kvalifikační systém na ZOH mixed doubles, změny v našich řádech,  
kemp WCF pro mixed doubles prosinec Maďarsko, atd. 

Organizace Adult campu 2015 

- VV schválil odměnu 5000,- Kč K. Urbanové za organizaci WCF Adult Campu. 
Účastníci a zástupci WCF byli s organizací spokojení. Odměna bude vyplacena 
z prostředků CP. 
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Rozvoj curlingu, TMK 
Smlouva na pronájem haly Centrum Třešňovka (9/15 – 1/16) pro soutěže pořádané ČSC 

- VV schválil znění smlouvy a vzal na vědomí informaci k provozním záležitostem 
pronájmu 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Turnaj mixed doubles na ZOH 2018 

- DSI informoval o jednání na kongresu WCF, které se týkalo mixed doubles (kemp 
WCF k mixed doubles v HUN v 12/2015, způsob kvalifikace na ZOH, atd.) 

- VV rozhodl pověřit SK ČS vypracováním řádu národní kvalifikace pro účast týmu na 
ZOH a pověřil SK ČSC zapracováním turnajů mixed doubles do kalendáře akcí 15/16 
(termín: 30.9.2015) 

Výsledkový servis 

- VV schválil odměnu ve výši 4.500,- Kč pro J.Candru za práce na výsledkovém 
servisu v sezóně 2014/15.  

 

Marketing a komunikace 
Webové stránky svazu a Curling promo s.r.o. 

- VV projednal předložené návrhy na úpravu webových stránek a rozhodl, že bude 
vyhlášeno 2.kolo výběrového řízení na dodavatele stránek (termín pro předložení 
nabídek: 18.9.2015). 

 

Juniorský curling a UZPS 
Organizátor VŠ hodin pro sezónu 2015/16 

- VV schválil za koordinátora VŠ hodin J.Splavce 

Reprezentace na YOG 2016 (trenér, nominace týmu) 

- VV schválil, že trenérem je S.Frederiksen. S.Frederiksen je zodpovědný za akreditaci 
výpravy na YOG.  

 

Projednané body jednání 

Organizace 
Turnaje pořádané v HUN, SVK a ROM 

- VV projednal zájem pořadatelů o účast českých týmů 
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Příspěvek WCF z DAP  

- VV vzal na vědomí, že příspěvek lze využívat na VŠ hodiny, instalaci časomíry do 
haly Roztyly, tvorbu nového webu svazu. 

 

Ekonomika 
Státní dotace pro sportovní svazy na rok 2016 

- VV vzal na vědomí informaci o rozšíření dotačních programů a posunutí termínu 
odevzdání žádostí na cca konec října 2015 

 

Curling Promo 
CP bude jednat o využití nástrojů pro zhodnocení volných prostředků na svých účtech 
(dostupnost prostředků, míra rizika typu spořící účet, termínovaný vklad). 

CP může omezit nabídku pořádání klubových komerčních akcí v období 23. listopad – 31. 
prosinec s platností od sezóny 2016/17. CP nemá problém termíny obsadit (vyšší výnosy 
komerčních akcí pořádaných CP oproti klubové akci).  

CP přednostně nabízí pozice instruktorů na komerčních akcích juniorům a týmům muži/ženy 
A, B, C, D.  CP může změnit tyto podmínky např. dle výsledků národních kvalifikací a MĆR 
finále. 

 

Rozvoj curlingu 
Výběrové řízení na státního trenéra a trenéra pro program Olympijská solidarita 

- VV vzal na vědomí informaci týkající se průběhu výběrového řízení 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Trenéři repre týmů mužů a žen „A“ až „D“ pro kvalifikaci o ME 2016 

- VV vzal na vědomí informaci týkající se problematiky trenérů (někteří trenéři jsou i 
hráči usilující o postup na ME 2016). Svaz vyzve týmy, aby v tomto případě sdělili 
svazu jméno zastupujícího trenéra. 

MS seniorek  2016 

- VV vzal na vědomí zájem týmu CC Citadela (2.místo v MČR seniorek 2015) o 
reprezentaci ČR na MS 2016. Vítězný tým seniorek z MČR 2015 odmítl ČR 
reprezentovat. 
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Rozhod čí, pravidla, ZK ČSC 
Komise rozhodčích 

- VV vzal na vědomí informaci o nečinnosti předsedy komise P.Winkelbauera. Svaz 
PWI písemně vyzve k vyjádření.  

Aktuální stav obsazení soutěží rozhodčími 

- VV si vyslechl zprávu o neutěšené situaci v obsazování soutěží. Pouze cca 7 
rozhodčích má zájem pracovat. 

Lékařské prohlídky účastníků mistrovských soutěží 

- VV vzal na vědomí, že předložené lékařské prohlídky odborně prostuduje 
K.Chaloupek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


