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Předmět:  38. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              5. 10. 2015 18:00 – 21:30 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik, M.Hoferka, M.Souček, M.Vydra,  O.Kašťák, J.Létal 

 
Omluveni:  
 

V.Vojtuš 
 

Hosté:  - 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  2. 11. 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 
Komunikace s orgány ČSC 

- VV schválil umístění poštovní schránky ČSC v prostorách curlingové haly a schválil 
úpravu materiálu „Komunikace s orgány ČSC“ 

 

Sout ěže a Reprezentace 
MS mixed doubles  

- VV schválil, že počínaje rokem 2016 bude svaz hradit cestovní a pobytové náklady 
kouče, resp. vedoucího výpravy 

Vzory plánu přípravy a zprávy o přípravě repre týmů 

- VV schválil oba předložené vzory 

Úprava Herního řádu kvalifikace o ME 2015 

- VV schválil návrh změny herního řádu ve znění, které předložila SK ČSC 
(prodloužení délky tréninku) 

Úprava sezónních soupisek týmů, účastníků MČR 2015/16 

- na návrh SK ČSC schválil VV úpravu sezónních soupisek týmů PLC Guerera a PLC 
Ledo. Ze soupisek byli staženi M.Katlovský, resp. S.Jahodová. 
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Marketing a komunikace 
Webové stránky svazu a Curling promo s.r.o. 

- VV posunul vyhlášení 2.kola výběrového řízení na dodavatele stránek (termín pro 
předložení nabídek: 14.10.2015). 

Projednané body jednání 

Ekonomika 
Státní dotace pro sportovní svazy na rok 2016 

- VV vzal na vědomí informaci o rozšíření dotačních programů (curlingové kluby mohou 
žádat o dotace z programů IV. A VIII.). Termín odevzdání žádostí je nově posunut na 
31.října 2015 

Rozdělování prostředků z loterií prostřednictvím projektů ČSC 

- J. Létal projedná s V. Vojtušem připomínky k metodice rozdělování prostředků. 

 

Juniorský curling a UZPS 
Žádosti klubů o prostředky z loterií prostřednictvím vyhlášených projektů 

- VV vzal na vědomí stanovisko JK ČSC k žádosti CC Dion: „JK ČSC nedoporučila 
schválení, žádost nevyhovuje podmínkám programu“ 

 

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

- VV vzal na vědomí informaci týkající se průběhu výběrového řízení. Ze šesti zájemců 
vybral VV tři, se kterými bude svaz dále jednat. 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Koncept podpory repre týmů v sezóně 2016/17 

- VV projednal varianty způsobu podpory 

Zhodnocení účasti na MS mixy 2015 

- zhodnocení bylo odloženo na příští zasedání 

Národní kvalifikace mixed doubles o ZOH 

- VV prodiskutoval a souhlasí s konceptem navrženým SK ČSC. VV vyzval SK 
k dopracování návrhu do 28.10.2015. 
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Soupisky repre týmů – účastníků kvalifikace o ME 2015 

- VV vzal předložené soupisky na vědomí. Definitivní znění soupisek účastníků ME 
2015 schválí VV korespondenčně nejpozději 19.10.2015. 

 

Rozhod čí, pravidla, ZK ČSC 
Nová časomíra v hale Roztyly 

- VV projednal možnosti nové časomíry a vzal na vědomí, že bude využit software 
WCF 

 

 

 


