
Zápis ze schůze ČASS Tři Studně,  
16.5.2009 

 

Podsekce individuální disciplíny  

Přítomni – Tomáš Stejskal, Ilona Erlebachová, Milan Stejskal.  

Nepřítomni – Soňa Klikarová – omluvena, Pavel Šarkovský (2x), Luboš Seidl omluven, Dita Vosmanská 

Nový člen – Jaroslav Lichtenberg 

Podsekce sprint  

Přítomni – Slavomír Pavlík, Jiří Nešněra, Dagmar Nešňěrová, Jiří Trnka st., Jiří Trnka ml.,Pavel Zvolský.  

Nepřítomni – Zdeňek Böhm, Tomáš Hübner, Jiří Krejčí 

Nový člen – Michael Chovanec. 

Podsekce mid+long 

Přítomni – Pavel Pfeifer, Erika Pfeiferová, Hela Levíčková, David Jerie, Ctirad Tyroler, Michal Merhaut. 

Nepřítomni – Martin Bílý, Aleš Pícl (2x) 

Nový člen – Radek Havrda, Martin Levíček, Roman Pečený. 

 

Program: 

1. Přijímání nových členů. 

Všichni noví členové (viz výše) byli přijati jednohlasně. 

2. Zhodnocení sezóny  

Mid – P. Pfeifer 

Sprint – J. Trnka – 3 kvalitní závody na sněhu 

Připomínka J. Nešněra – ME ESDRA off-snow Rastede – velmi krátká trať – na konci listopadu. 

Návrh pro ESDRA – tak pozdě na podzim dělat na ME tratě spíše na horní hranici intervalu. 

MS Kanada – J. Trnka – problémy s nasazováním 

Femundlopet – čeští závodníci J. Holá a J. Zelenka – dobré zkušenosti 

Odysea – R. Havrda  -  dobré sněhové podmínky, velmi náročné terény, řetězové brzdy povinné 

Pirena – P. Pfeifer  

 

3. Struktura Svazu – realizované změny, připomínky ke stanovám SSPS-CASPS – J. Trnka do 

30.6.2009 

Nepružnost účtů – potřeba sekčního provozního účtu s přístupem on-line. Admin účtu. 

 

4. Volby do výboru - jeden zástupce podsekce za individuály (místo Dity Vosmanské, která 

rezignovala)  

Navržen jeden kandidát – Ilona Erlebachová – jednohlasně zvolena. 

 

5. Hospodaření, stav proplácení 

Resty 

- doplaceno cestovné ME Kcynia 2007 - Tobiášek 

- doplaceno cestovné MS Itálie 2007 – Tobiášek, Lorenzová. (Levíčková – neproplaceno – dodáno 

pozdě). 

- proplaceny příspěvky za umístění ME Kcynia 2007 Lišková, Porubský (Smejkal, Klikarová 2x, Suchý  

neproplaceno, jejich kluby nedodaly admin. náležitosti) 

- proplaceny příspěvky za umístění ME Švédsko 2008 –Pavlík, Trnka. (Klikarová , Erlebachová – 

neproplaceno, jejich kluby nedodaly admin. náležitosti) 

- proplaceny příspěvky za umístění MS Itálie 2007 – Tobiášek, Nešňerová, Levíčková, Merhaut.  



- proplaceny příspěvky za členskou základnu za roky 2006, 2007, 2008 – 18 klubům, které dodaly 

admin. náležitosti 

- proplaceny příspěvky starty RZT za roky 2006 ,2007, 2008 – 14 klubům, které dodaly admin. 

náležitosti  (prosinec 2008) 

- doplacen příspěvek za činnost klubu 2007 – Jičín, (po uzávěrce 30.6.2008 neproplaceno – Hradec, 

Krakonoš, Askino, Top Skijor, Samota, Long Hair, Děti severu)  

 

Cestovné ME Rastede proplaceno ve výši 20 procent – nutno rozdělit s ohledem na balíček peněz 

pro repre, zohlednit spolujízdy, rozhodčí. Proplatit kauce těm, kteří splnili podmínky pro proplacení. 

 

Připomínka – Levíček – orientace pro předsedy v přicházejících platbách (zatím se nutno dotázat 

GS, za co předsedovi platba přišla). Prověřit možnost zveřejňování proplácených položek na webu 

tak, aby byly přístupné i pro předsedy klubů. 

 

Příjmy – velmi výrazná klesající tendence, rozpočet je i při úsporných opatřeních deficitní, je 

nutno hledat další úspory a nové zdroje. 

Návrhy k zamyšlení – snížit cestovné repre, uvolnit startovné 

Zdroje – problematika sponzorských darů a z nich plynoucích daňových úlev (na druhé straně 

nutno evidovat náklady členů na sport. činnost – krmení, vet, výstroj, cesťáky..). Připravit školení 

ekonomů klubů a dalších zájemců (zajistí J.Trnka)  

 

6. Řády – Překlady - IFSS, ESDRA;  

úpravy v SŘ a kompletní přepracování ZŘ 

aktualizace směrnic 

7. Diskuse 

Prosba na web adminy – migrace poštovních schránek na výkonnější server. 

 

Otázka zrušení diskuse na tombru a přepracování nové diskuze přímo integrované v mushingu – nelze. - 

programátor (Dušan Porwol) nemá kapacitu. Většina přítomných si již na diskusi tombru zvykla. 

 

Dodržování délek tratí tak jak byly vypsány – apel na pořadatele, ať vypisují REÁLNÉ délky už do 

propozic tak, aby závodníci věděli, na co mají psy natrénovat. 

 

Zpracování výsledků MR – Tom Hübner pověřen dozorem nad importem výsledků ze závodů a jejich 

zapracováním do seriálů MČR. 

 

ESDRA cup – v ČR byly v zimě jen 2 závody a některé kategorie vůbec neměly 5 závodníků, tak nemohly 

být počítány do cupu. Promyslet co s tím. 

 

Konflikty mezi pravidly našimi a ESDRA (věk psů..) – nutno zpracovávat více výsledovek. 

 

Etapový závod ve Strážném a Jakuszycích v dalších letech nebude figurovat v seriálu MR, přičemž 

vzhledem k vysokému obsazení závodu i jednotlivých kategorií bude dotace na závod určena pevnou 

částkou tak, aby to odpovídalo čerpání dotací jako pro závod seriálu MR. 

 

Zapsala: Hela Levíčková 


