Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů 2022

Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů
České asociace sleddog sportů.z.s.
Datum konání 3.9.2022 od 10.00h
Místo konání Káraný, Hospůdka u Kováře, Václavská 91
Přítomni:
•
•
•

•

Za ČASS: Jiří Nešněra, Michal Tobiášek, Renata Macková, Petr Macek ml., Vít Kolátor
Za ČMSKSP: Roman Zasadil
Zástupci klubů: dle prezenční listiny
o Krušnohorský: Roman Habásko
o Bask: Jan Kotiš
o Hanácký: Petr Macek ml. František König, Renata Macková
o Děčín: Jiří Nešněra
o Metuje: Roman Zasadil
o Krakonoš: Aleš Pícl
o Turnov: Michal Tobiášek
o Kladno: Václav Zetek
o Plzeň: Jan Kotiš, Rosťa Job
o Bílá stopa: Zdeněk Dolejš
o Klub ČHP: Milan Vodák
o Long Hair Tails: Pavel Kučera
o TJ Sokol Maxičky: Petr Smrčka, Kamila Šrolerová
o JCC: Jan Hladký
o TJ Hostivice Tlapky v tahu: Dominika Potměšilová, Milada Zemanová
o CC Olomouc: Tomáš Kočí
o MC Rekikoirat: Karolína Ventluková
Omluveni: Renata Válková (předseda ČASS, z.s.) a Jiří Trnka (za Askino) (zastupuje Jiří
Nešněra)

Zahájení schůze v 10:10h
Jiří Nešněra přivítal všechny účastníky schůze.
Seznámení s výsledky valné hromady ČUKIS, kde se jednalo hlavně o dotace od NSA malým sportům,
rady a postupy pro žádosti do druhého kola žádostí.
Seznámení s programem schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sepsání listiny přítomných
Určení zapisovatele (Renáta Macková)
Schválení termínového kalendáře¨
Návrhy závodů nominačních a MČR
Diskuse
Závěr
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Předání slova Romanu Zasadilovi, který přednesl termíny závodů, dle seznamu uvedeném na
mushing.cz.
Závod Fitmin Lesná (právě probíhající 3.9. - 4.9.) požádal o vyjmutí z termínového kalendáře.
Dále zrušen závod 4.-5.2.2023 Fitmin Lesná (on snow)
Zásadský sprint změna termínu na 18. - 19.2.2023
Tlapkros 2022 upozornil, že se jedná o jednokolový závod (jednodenní) z důvodu jiné akce v lokalitě
jež závod pořádají.
Návrhy na MČR a nominační závody:
•
•
•
•
•
•
•

Sprint: Hrob návrh na nominační závod trať, nevhodná pro spřežení z důvodu bezpečného
projetí některých úseků.
Sprint MČR (off snow): Abertamy , Břežany, Červenovodské sedlo, Běleč (pouze v případě, že
se MČR nepojede jinde)
Mid MČR (off snow): Břežany, Červenovodské sedlo, Běleč
Sprint MČR (on snow): Eduardův sprint (Abertamy, v případě nedostatku sněhu náhradní
termín 11.2-12.2.2023), Zásada jako náhradní termín ve sprintu za Abertamy
Mid MČR (on snow): Eduardův mid (Abertamy), náhradní závod Zásada
Long (on snow): Šediváčkův long (MČR)
Žádost zaslal (Renátě Válkové) Zdeněk Dolejš off snow (Lady Brighit Magadan) o zařazení do
MČR – projedná STK

Nominační závod off snow Hrob? Abertamy a Mošovce (SK)
V diskusi převažují témata nesouvisející s programem a účelem schůze, jsou uvedena pouze jako
informace.
Diskuse:
Zahájil Jiří Nešněra
Projednání změny stanov – vysvětlil důvody změny stanov, specifikace „řádná omluva“, obvinění
směrované výboru svazu, útoky na sociálních sítích nejmenovanými členy TJ Maxičky.
Jiří Nešněra odpověděl Kamile Šrolerové a Petrovi Smrčkovi na dotazy.
Debatu ukončili vzájemným uznáním, že se jim spolupracovalo dobře. Kamila připomněla, že pro svaz
ráda pracovala a pomáhala Alešovi s přípravami žádostí o dotace na talentovanou mládež.
Dotaz: co Maxičky mají udělat ohledně přijetí do svazu, aby byli právoplatnými členy.
Odpověď: Zpětné přijetí do svazu je možné po zaslání žádosti od statuárního orgánu TJ Sokol Maxičky
výboru. ČASS bude schvalovat přijetí na další schůzi.
Kamila Šrolerová požádala o vysvětlení zamezení přístupu na schůze (zákaz vstupu)
Vysvětleno, že každý má možnost se schůze zúčastnit, musí ale žádost zaslat předem a o vyhovění
jeho žádosti rozhodne členská schůze. Při kladném rozhodnutí se schůze účastní jako „host“, nemá

Stránka 2 z 3

Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů 2022
hlasovací právo, nemůže vstupovat do debaty a nebude přítomen při projednávání interních
záležitostí výboru a předsednictva (STK).
Připomínka Dominiky Potměšilové že byla na 4 schůzích a pouze na 2 ji bylo umožněno se ji účastnit.
Zdeněk Dolejš požádal o zveřejnění termínu schůze předsedů a pořadatelů závodů minimálně půl
roku předem. A přesun na dřívější termín například začátek června z důvodu plánování závodů,
dovolených.
Jiří Nešněra seznámil s nápravami chyb bývalého vedení včetně zrušení členství v ČUKIS bývalým
předsedou (zdůraznil a vysvětlil proč je toto členství důležité) a v ESDRA. Členství v ESDRA zachováno.
Obnovení výkonnostních tříd a koeficientu trati pro výpočet výkonnostní třídy on snow.
Roman Zasadil přednesl připomínku, proč jim nikdo ze svazu neodpověděl na žádost o „EVROPU“
v Bělči včetně podílu na startovném, které se platí IFSS, který by obdrželi jako pořádající klub. Jelikož
jim nikdo neodpověděl, tak ustoupili z pořádání.
Dominika Potměšilová – dotaz ohledně nominací. Pokud se v dané sezoně nepojede žádný nominační
závod, budou se brát výsledky z předešlé závodní sezóny nebo pokud kategorie off snow
korespondují s kategoriemi on snow, použije se i toto kriterium. Taktéž se vysvětlil pojem nominace
canicrossového závodníka a jeho účast v kategorii skijoring jako ukázku nekorespondence kategorie
off snows s kategorií on snow.
Upozornění na změnu v ZŘ – Je zakázáno mít jakýkoliv pevný předmět na konci šňůry u jezdce (hák,
karabinu, kroužek) z důvodu možného prasknutí karabiny a případného zranění psa. Doporučena
karabina „Finský hák“ - obdoba vypouštěcí karabiny
Nebo přímý úvaz (provlečení na vodící lano sedáku, představec kola, koloběžky). Na oficiálních akcích
je již zakázáno používat klasickou karabinu.
Ukončení diskuse.
Po projednání všech podnětů schůze ukončena v 11:50h Jiřím Nešněrou a Romanem Zasadilem.
Zápis zpracovala Renata Macková.
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