Zápis z mimořádné schůze ČASS 25.10.2008, Tři Studně
Přítomni:
Individualové:
Přítomni: Ilona Erlebachová, Soňa Klikarová, Dita Vosmanská, Milan Stejskal, Tomáš
Stejskal, Luboš Seidl
Nepřítomen Pavel Šarkovský
Sprint
Přítomni: Dagmar Nešněrová, Jiří Nešňera, Slavomír Pavlík, Jiří Trnka jun., Jiří Trnka
sen., Zdeněk Bohm, Pavel Zvolský, Jiří Krejčí, Tomáš Hübner
Mid-long
Přítomni: David Jerie, Pavel Pfeifer, Helena Levíčková
Zastoupení (plná moc): Michal Merhaut, Martin Bílý, Ctirad Tyroler, Erika Pfeiferová
Nepřítomni: Pavel Mazánek, Aleš Pícl
Program:
1. Volba chybějícího člena výboru
2. Úpravy stanov
3. Připomínky k řádům
4. Různé
Jednání:
1. Volba chybějícího člena výboru
Kandidáti: Tomáš Hübner, Jiří Nešněra, Slavomír Pavlík.
Volba byla provedena sprintovou sekcí, nadpoloviční většinou byl zvolen Jiří Nešněra – 5
hlasů z 9 možných. Tom Hübner dostal 4 hlasy.
2. Úpravy stanov
Projednány náměty na úpravu stanov ČASS. Náměty budou zpracovány pomocí právníka
(Vlasta Škoda) a připraveny na řádnou jarní schůzi ČASS ke schválení.
Náměty:
 odvolání předsedy a výboru – kdo orgán volí, může ho také odvolat (přidat do
znění slovo „odvolává“ ve smyslu – Sekce volí a odvolává člena výboru, Výbor
volí a odvolává předsedu sekce
 Členská schůze se koná 1x za rok. Vyškrtnout „zpravidla“ (úpravou vzniká
povinnost výboru schůzi jednou za rok svolat)
 Nástroje ke svolání členské schůze – možnost svolání mimořádné členské
schůze ze strany členů
 Rozdílná pravidla pro mimořádnou a řádnou schůzi:
a) Na mimořádné schůzi možno zastoupení členů plnou mocí, na řádné
nutná fyzická přítomnost člena
b) Mimořádná schůze nepřijímá nové členy
c) Neúčast na mimořádné schůzi se nepočítá jako jedna neúčast ke
zrušení členství
Úkol: Vyvěsit současné stanovy ČASS na web (Levíčková)
Do konce února 2009 možno zasílat připomínky ke stanovám na levicek.mushing.cz
3. Připomínky k řádům
Na změnách v řádech se musí shodnout celá STK (čistokrevní i otevření)
SŘ:
Za hlavní informační kanál je považován web. Zasílání seznamů RZT a platnými licencemi
v písemné podobě od generálního sekretáře na kluby je zbytečné -zrušit (bod IV.8,
V.10), zrušit povinnost klubu seznam RZT rozmnožit a poslat každému členu (V.12)

Racepasy – povinnost prokazovat se jimi v čistokrevných kat. byla pozastavena.
Přesunout problematiku maximálně do směrnice ČMKSP č.1, v SŘ jen odkaz ve smyslu
..racepasy upravuje směrnice č.1
Zvednout finanční limity startovného na závodech MR z 500 Kč na 300 Kč na 1 den
(XIII.A.6)
Zrušit podmínku že finálový závod zimního MR by měl proběhnout v únoru (XX.9)
ZŘ:
Snaha přizpůsobit se světovým řádům, ale s ohledem na naše podmínky
Diskutován věk psa –v indiv. disciplínách Sc a Bkj vyžaduje ESDRA min. 18 měsíců – na
vrcholné závody je to dobrá myšlenka, na regionální úrovni možno dovolit, aby pes sbíral
zkušenosti už od 1 roku.
Dořešit situaci, kdy český závod je zároveň MR i v ESDRA cup (závodník nesplňující
podmínku ESDRA nebude do ESDRA cup zařazen, ale do českého závodu zařazen být
může – komplikované)
Řád ochrany:
Připomínka pořadatelům – pořadatel je povinen dokladovat, že se každý závodník
seznámil s ŘO.
Návrh – upravit čiplist tak, aby obsahoval příslušné prohlášení.
4. Další
IFSS zatím hledá kandidáta pro pořádání MS off-snow 2009 !!!
Zamyslet se nad možností zafinancování- kvalitní pořadatele máme!
Zjistit, kolik by pořádání stálo.
Zapsala: Hela Levíčková

