Schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů SSPS ČR
Praha - 6.9.2008
ZÁPIS
Přítomni: Za vedení SSPS ČR - J.Krejčí, R.Habásko
Gen. sekretář – H. Biharyová
Celkem účastníků jednání - 26
Zahájení
Schůzi zahájil J. Krejčí přivítáním všech účastníků.
Seznámení s programem schůze.
Úkoly-kontrola z minulého zasedání
a) proplácení příspěvků – za rok 2005 až 2007 - nejsou vyplacené příspěvky za členskou základnu a RZT (na
webu chybí výsledovky Šediváček a Bystřec, ve výsledovkách někdy chybí uvedení RZT a DID! – musí být
uvedeno – apelovat na pořadatele o dodání kompletních dokladů)
b) k 31.3. posílá administrativní náležitosti minimum klubů, pak nelze poslat ostatní příspěvky, protože
podmínkou výplaty příspěvků je splnění výše uvedeného
c) Komunikace – vše se posílá gen.sekretáři, který materiály zpracuje a předává k proplacení
d) Aktualizace soutěžního řádu – bude nutné přehodnotit bodování dle aktuálního stavu výkonnostních
kategorií
e) Zajištění překladu mezinárodních řádů – k dnešnímu dni přeloženo, nyní zajistit distribuci
f) Zajištění licencí na webu – nesplněno
g) Zajištění vedení členské základny na webu – nesplněno. Po dohodě s Lubošem Seidlem bude vytvořen
samostatný program (Dušan Porwol) – nutno dbát na ochranu osobních dat!
h) Homologace tratí, posouzení bezpečnosti tratí – otevřený problém, není jasný způsob realizace, obnovit
„technické delegáty“?
i) Schůzka se Sokolem - nesplněno
j) Výsledovky – na web zajistí vždy pořadatel nebo delegát zahraničního závodu ME, MS
Informační toky
S informacemi seznámil účastníky jednání Luboš Seidl:
 Přístup na Internet-rozšíření správců webu (4 osoby)
 Změna formy diskuse
 Administrativa členské základny (program vyhotoví Dušan Porwol)
 Vývoj licenční aplikace na webu (Hela Levíčková)
 Bude uvedený kontakt na webu na administrátora, kterému se budou zasílat všechny výsledovky pro
umístění na web
 Na webu zobrazit jako první české závody, další možnost volby zobrazit i zahraniční závody
 Na webu umístit tabulku s údajema o splněných administrativních náležitostech (Luboš Seidl)
Diskuse:
 Zjistit názory od uživatelů na formu nynější diskuse – množí se záporné reakce na přehlednost a
srozumitelnost – většině účastníků schůze nevyhovuje a nejsou spokojeni
Návrh: zrušení stávající diskuse a vrátit se k původní verzi
Souhlas:20
Proti: 1
Zdrželi se hlasování: 2
Výsledek hlasování: návrh schválen ( zajistí Luboš Seidl )
 Zajistit jednotný formát pro elektronický přenos výsledovek na web

Vyhodnocení sezony 2008/2009
Kárové
Sprint a mid: Podzim proběhl bez problémů
Saňové
Sprint - zima byla beze sněhu a tím málo závodů
Mid
Long – uskutečnil se závod Šediváčkův long
Termínový kalendář 2008/2009 hotový – stanovené mistrovské závody, umístěno na webu
D:\E\data\excel\
Mushing\Termínový kalendář\TK08-09.xls

Hospodaření 2007
Majetek Svazu: 2x čtečka, 1x tiskárna.
Finance:
PZ 2600tis
Příjmy CSTV … tis
Náklady …tis – (Repre tis, Příspěvky tis, tis ostatní)
KZ 2450tis
Přidělena od ČSTV „vázaná dotace“ na činnost, cca 300-400tisíc – pro vyplacení je nutno doložit dokladama o
vynaložených nákladech. Za tímto účelem je potřeba zajistit od klubů předběžné rozpočty na závody na rok 2008.
Rozpočty poslat nejpozději do 15.9.2008 H. Biharyové. Pokud byl již závod uskutečněn, poslat vyúčtování z již
uskutečněného závodu.
Konečné vyúčtování:
1)Nejdříve poslat seznam vynaložených nákladů – H. Biharyové
2) H. Biharyová vyhodnotí a určí konkrétní doklady, které jsou pro vyúčtování dotace vhodné. Na základě této
kontroly odešlou kluby konkrétní kopie dokladů, které nechají úředně ověřit.
Struktura ČSTV – postavení našeho SSPS v něm – se strukturou seznámil účastníky j.Krejčí
Dotace a příspěvky klubům SSPS – jsou vždy podmíněné splněním administrativních náležitostí, tzn. že je
potvrzená jejich „registrace“ v SSPS pro aktuální rok.
Je třeba systém rozdělování dotací aktualizovat (příspěvky klubům, cestovné, reprezentace,…..)
Směrnice SSPS
 Směrnice číslo 1 – administrativní náležitosti – návrh: možnost dodání dokladů v termínu od 1.1 do 30.6.
daného roku - schváleno
Je třeba aktualizovat i ostatní směrnice – provede STK
Řád ochrany zvířat – na webu je umístěný skenovaný originál s razítkyama na webu v „Archivu“ v kolonce
„Dokumenty“ http://archiv.mushing.cz/dokumenty/rad_ochrany_zvirat/.
V textové podobě je řád přístupný všem návštěvníkům webu (v rubrice časopisu „Řády a směrnice“
http://www.mushing.cz/index.php?kod=&modul=casopis&m1=clanek&id_clanku=396)

Ostatní:
 Datum ukončení sezony – sezonu prodloužit do konce dubna – Schváleno jednohlasně
 Termín pro připomínky a náměty (soutěžní řád, závodní řád, dotace, směrnice) – poslat h. Biharyové
do 15.9.2008
 Termín schůzky STK: v týdnu od 22.9.-26.9.2008 - bude domluveno během září

Diskuse:
 Soudnost pořadatele, aby včas dokázal zrušit závod, pokud přírodní nebo technické podmínky nejsou OK
 Zajistit funkci technického delegáta, aby včas posoudil stav trati a dal oficiální oznámení na web

Úkoly:
 Aktualizace SŘ - STK
 Aktualizace ZŘ v souladu s mezinárodními řády - STK
 Promyslet zavedení testů na licence v elektronické podobě na webu - H. Levíčková, L. Seidl
 Evidence členů – návrh vést evidenci elektronicky na webu – obdobně jako přihlašování RZT – každý klub
si to bude aktualizovat sám – H. Levíčková, L. Seidl
 Homologace tratí – posouzení bezpečnosti trati tak, aby se stanovilo bezpečné projetí nejrychlejšího a
nejdelšího spřežení.- všichni členové promyslet evidenci a dát návrhy písemně H.Biharyové
 Návrh od P.Pfeipfera do SŘ –počet psů pro závody mid, které trvají tři a více kol – zapracovat do SŘ –
J.Krejčí
 Schůzka se Sokolem, ohledně financování členů členů SSPS versus Sokol – (zúčastní se P.Toncar aj.Krejčí)
 Označit závody jako MR a MFR na webu – L. Seidl
 Příspěvky za členskou základnu a RZT 2005 až 2007 – dodělá H. Levíčková
V Praze dne 6.9.2008
Zapsala: Helena Biharyová

