Porada ČASS a ČMSKSP
Místo konání : Sportovní gymnázium Kladno, 17.05.2014 od 10:00 hod
Přítomní členové
Za ČASS Renata Válková, Milan Stejskal, Tomáš Stejskal, Michal Tobiášek
Jiří Nešněra, Slavomír Pavlík
Martin Levíček, Helena Levíčková, Martin Vrtěl, Václav Zetek, Jana Zetková,
Za ČMSKSP viz prezenční listina

1. Zahájení:
R. Habásko, J. Nešnera
Informace ohledně vstupu našeho svazu do ČUS
-

28. 04. 2014 přijetí našeho svazu do ČUS

-

Info ke vstupu, jak vše probíhalo, co je potřeba dělat v rámci členství v ČUS

-

Nejdůležitější pro náš svaz je bod č. 5 – podpora reprezentace

-

ČUS akceptuje i rozdělené členství v IFSS a FISTC

-

Vstupem do ČUS jsme získali různé výhody např. pojištění, poradenský servis, …

-

ČUS se také hodně zajímá, jakou částí do rozpočtu svazu přispívají sami závodníci či
účastníci musherského sportu – příspěvky členů ČASS budou muset činit min 10%
z dotací od ČUS, jinak na dotace nemáme nárok

-

Dobré by bylo navázání spolupráce se všemi kluby (organizacemi) sdružujícími
„mushery“ - např. Sokol Maxičky

2. Fungování mezi sekcemi – otevření x čistokrevní
-

Hospodaření klubu

-

Daňové přiznání, transparentní účet

-

Vedení lepšího účetnictví na prokazování čerpání dotací od ČUS, vše je hodně
kontrolováno NKÚ

3. Český Olympijský výbor
-

Info o fungování

4. Nová pravidla pro REPREZENTACI

-

Návrhy, připomínky, podněty,

-

Nominační závod na suchu, pro zájemce o účast na ME či MS off snow

-

Pravidla pro nominaci si vyřeší jednotlivé sekce samy, přednesou návrh STK a po
zvážení se návrhy upraví, schválí

-

Návrhy by měly padnout před schůzí předsedů klubů a měly by být schválené STK

-

Důvodem je vyvýšení naší reprezentace a prestiž

5. Mistrovské závody v ČR podzim – zima
-

Návrhy na pořádání mistrovských závodů v ČR

-

Off snow – rozdělení sprintu a midu do dvou mistrovských závodů, větší šance pro
více pořadatelů, větší obsazení závodu (midaři můžou jet na MČR ve sprintu a
naopak)

-

Všechny kategorie v jednom závodě – jak na suchu, tak na sněhu

-

Termínu závodu MČR by se neměl v termínovém kalendáři překrývat s žádným jiným
závodem. Termín mistrovských závodů by měl být znám jako první a měl by být jako
první zapsán do termínového kalendáře. Ještě před schůzí předsedů klubů. Vše jsme
zatím nechali pouze na ústních dohodách. V případě problému se zavede směrnice,
která tuto problematiku bude upravovat.

-

Pro rok 2014 MČR sprint
MČR mid

-

Pořadatelé MČR off snow – sprint, kontaktují pořadatele závodu Jičín pod Zebínem
s požadavkem o přesunutí závodu v Jičíně na následující víkend.

-

Návrh pro zimní MČR sprint, mid i long - jen jeden mistrovský závod, opět spojení
všech kategorií do jednoho závodu – nerozdělovat, nemělo to žádný efekt

- Horník , termín:
- Běleč, termín:??

01. – 02. 11. 2014
29. – 30. 11. 2014

6. Nákup čtečky
-

Sekce čistokrevných žádá sekci otevřených o povolení na nákup nové čtečky,
z důvodu nefunkčnosti čteček starých. Samozřejmostí je zajištění vypracování
několika cenových nabídek od různých firem.

7. Individuální disciplíny – ECF

-

Co Svaz očekává? - individuální disciplíny, jednotná pravidla pro všechny !!!

-

Na druhou stranu – výborná organizace závodů, mediální podpora

-

V ECF je jen Sokol Maxičky

-

ECF se neřídí stejnými pravidly jako ČASS, rozpor v pořádání závodů a i v řádu na
ochranu zvířat, proto náš svaz není jeho členem a ani se touto cestou nechce ubírat

-

Jejich závody nejsou pořádány pod hlavičkou svazu, proto je nebudeme podporovat
ani na hlavní stránce časopisu

-

Svaz ale zkusí zařídit podporu pro mezinárodní šampionáty – vznešení dotazu účasti
na DIVOKOU KARTU

Zapsala Anita

