Zápis z jednání STK SSPS-CASPS
18.5.2013 Kladno

Přítomni:
STK ČMSKSP:

Roman Habásko, Jiří Stejskal, Pavel Kučera

STK ČASS:

Jiří Nešněra, Martin Levíček, Milan Stejskal

Hosté - přítomní zástupci sekcí ČMSKSP, ČASS a TJ Sokol Maxičky

Program:
1. Podněty vzešlé ze sekce otevřených
1.1.

Jak to, že byla proplacena Michalu Ženíškovi (TJ Sokol Maxičky) dotace na pohonné hmoty?
Odpověď - v autě s ním jeli dva junioři – Tryzna a Marešová (oba mají na dotaci nárok).
Dotaci na ně obdržel řidič auta.

1.2.

Vrácení dotace od ministerstva financí 2011 J. Krejčím – proč?
Odpověď – dotace přišla na poslední chvíli, pro její vyúčtování bylo nutno, aby proplácené
faktury od klubů zněly na subjekt SSPS (faktury ze zimních závodů byly na kluby) a za
podzim nešlo dle našich směrnic částku proúčtovat

1.3.

TJ Sokol Maxičky – požadují právní rozbor vztahů členů ČSTV a Sokola s ohledem na čerpání
peněz
Řešení – předsedové obou sekcí se sejdou s předsedou Maxiček.

1.4.

Snížená dotace za závod Mísečky (2500Kč) – proč?
Snížení bylo správné, závodu na saních mimo MR náleží dle směrnice č.2 5000 Kč, při
spolupořádání TJ Sokol Maxičky se dotace snižuje na polovinu.

1.5.

Licence – rozsah licencí ponechat (tj bez licence možno na závody III. Třídy
Závodníci mají povinnost účastnit se schůzky závodníků před závodem a pořadatel zajistí
proškolení závodníků bez licence prokazatelnou formou (ZŘ+ŘO).

1.6.

Webhosting a správa webu mushing.cz - 10 let bezplatného provozu již uplynulo. Podmínky
zjistí Levíčková

1.7.

On line aplikace na licence vč. sledování úhrad ročního aktivačního poplatku
STK bude očekávat výsledek analýzy Cipro, zadává úkol Levíčková – zjistit cenovou nabídku
zpracování modulu licence u Dušana Porwola.

1.8.

Podpořit integraci hobby závodníků do svazových musher klubů

1.9.

STK ČMSKSP nesouhlasí s registrací sokolských klubů do SSPS-ČASPS.

1.10.

Registrování nových klubů – stop stav trvá, existuje návrh na přijímání nových klubů od
Biharyové – poslat dokola do STK.

1.11.

třídy 6-8 psů – návrh na změnu řádů ve smyslu že pořadatel nemusí vypisovat obě třídy na
rozdílných tratích (na sněhu), může dle vlastních podmínek vypsat pouze třídu 8 psů, ale na
kratší trati. Vypsané třídy a délka tratí musí být dopředu uvedeny v propozicích.

1.12.

z mimořádných jednání STK pořizovat zápis – STK souhlasí

1.13.

přehodnocení výše dotací na atypy (Ledovka) – STK ČMSKSP nesouhlasí, nechtějí podporovat
atypy, naše závody by měly kopírovat pravidla mezinárodních organizací

řešení: nechť závod dosáhne na podmínky pro mezinárodně významný závod, nebo ať
požádá STK o udělení vyjímky.
1.14.

Dodržování ŘO na Šediváčkově longu – sláma na bivaku. Odpověď Kučera – v lokalitě je od
ochranářů zakázáno užití slámy.

1.15.

Připomínky s ohledem na bezpečnost trati na Šediváčkově longu- STK otevřených vznáší apel
na pořadatele, aby bezpečnost tratě posuzoval z hlediska nejdelšího a nejrychlejšího
spřežení

1.16.

Bystřec – posouzení statusu závodu do budoucna na základě zprávy účastníků (Pavlík)

2. Podněty vzešlé STK ČMSKSP
2.1.

včlenit do SŘ způsob startu dle absolutního pořadí ve třídách, rozdělit dle kategorií až na
vyhlášení. Námitka – stávají program SSPS toto neumí.

2.2.

na mistrovstvích IFFS/ESDRA aby čistokrevní dostali alespoň diplom

2.3.

STK ČMSKSP řeší nesportovní chování Pavla Lněničky na závodech na základě podnětu od
pořadatele

2.4.

při vyšším přísunu dotačních peněz do Svazu opět podpořit závody a repre (balíčky pro
sekce)
Návrh 5 tis. za 1. místo spřežení , 3 tis. za 1.m. indiv. – vypracovat novou směrnici příspěvky
na závody, příspěvky na repre.
Krejčí zjistí zdroje (do schůze v září)
Návrhy poslat k posouzení ještě před schůzí

Zapsala Hela Levíčková

