
STANOVY 

Ceské asociace sleddog sportů, z.s. 

I. Základní ustanovení

1. Spolek s názvem Česká asociace sleddog sportů (dále jen „ČASS") je dobrovolným
sdružením fyzických osob provozujících sleddog sporty, tj. ježdění se psím spřežením.

2. Sídlem ČASS je Výstavní 137/32, Staré Brno 603 00.

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností ČASS je zvyšování sportovní úrovně sleddog sportů
vytvářením optimálních podmínek pro jeho provozování, zajišťování spolupráce
s Českomoravským sportovním klubem severských psů (dále také „ČMSKSP z.s."), který
organizuje zájemce o sleddog sporty, kteří k jeho provozování používají severských psů s
průkazem původu a zajištění napojení na odpovídající mezinárodní organizace.

2. ČASS plní zejména tyto úkoly:
a) vytváří podmínky pro stálé zvyšování sportovní a výkonnostní úrovně sleddog

sportů, zejména zajišťováním podmínek pro reprezentaci a jejich kontaktů
s evropskou a světovou špičkou,

b) spolupracuje s ČMSKSP jako se svou sesterskou organizací,
c) podílí se na vytváření potřebných organizačních, ekonomických, materiálních a

jiných podmínek potřebných k naplňování cílů své činnosti,
d) prosazuje a hájí zájmy a práva svých členů ve vztahu ke státním i jiným organizacím,
e) soustřeďuje svěřené veřejné i soukromé zdroje určené jako příspěvky nebo dary pro

provozování své činnosti a zajišťuje její financování jakož i vedení řádného
účetnictví,

f) spravuje vlastní, případně svěřený majetek a práva,
g) podílí se na přípravě a vydává termínový kalendář závodů psích spřežení pořádaných

na území České republiky, pokud tato činnost nebude v rámci spolupráce s ČMSKSP
svěřena jinému subjektu.

h) vydává závodní licence musherům, pokud tato činnost nebude v rámci spolupráce
s ČMSKSP svěřena jinému orgánu,

i) spolupracuje s ČMSKSP na vydání společného soutěžního řádu a společného
závodního řádu a dalších pravidel nutných pro fungování sleddog sportů, dohlíží nad
jejich dodržováním svými členy.

j) na základě výsledků jednotlivých závodů vyhodnocuje výsledky sezóny a dle
schválených kritérií přiznává musherům výkonnostní třídy.

3. ČASS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.














