
Zápis ze schůze pořadatelů závodů SSPS-ČASPS 
Praha, 5.9.2009 

 

Přítomni: za vedení SSPS-ČASPS Roman Habásko, Pavel Pfeifer 

Program: 

 

1. Příprava termínového kalendáře 
Byly odsouhlaseny jednotlivé závody TK. 

MR 2009 na suchu – Tři Studně (schváleno) 

Návrh: Žádost o statut MR na suchu řešit s ročním předstihem (aby měl pořadatel dostatek času na zajištění 

sponzorů a případných dotací) 

Návrh odsouhlasen. 

MR 2010 na suchu – Točník, pořadatelský klub Kladno. Termín nesmí kolidovat s ME, MS. 

MR 2010 na sněhu: 

Finále MR 2010 sprint: dva kandidáti Tři Studně  a Bystřec. Rozhodne STK. 

Další závody SMR sprint: Zadov, Děčínský Sněžník, Eduard 

Finále MR mid: Janovičky (pokud splní podmínky pro MR), náhradník Česká Kanada(pokud splní podmínky 

pro MR) 

Další závody SMR mid: Děčínský Sněžník, Eduard 

MR Long - Deštné 

Návrh (J. Nešněra): uvolnění startovného pro závody MR – 

odsouhlaseno ve znění: startovné pro závody MR sprint+ mid: 500 Kč/1den, long + atyp – bez omezení. 

Návrh: Vytvořit v TK na webu další typ závodu „Mezinárodní“. zamítnuto. Mezinárodní závody (MR, ME, MS) 

lze vpisovat do TK v příslušném typu a takto je to chronologicky přehledné. Ostatní mezinárodní závody 

nevpisovat. 

 

2. Hospodaření Svazu – J. Krejčí 
Rok 2008 

V loňském roce došlo k poklesu příjmů z ČSTV, schodek byl částečně snížen účelovou státní dotací: 

Příjmy celkem:  470 tis. Kč 

z toho státní dotace 287 tis. Kč 

 ČSTV  173 tis. Kč 

Výdaje celkem  630 tis. Kč 

z toho  repre  418 tis. Kč 

 kluby  188 tis. Kč 

 režie  25 tis. Kč 

Výsledek:   -166 tis. Kč. 

Rok 2009 

Do 1.9.2009 přišlo od ČSTV pouze 33 tis. Kč, mělo by přijít ještě 21 tis. Kč, 

státní dotace 215 tis. Kč. 

Výdaje do 1.9.2009 498 tis. Kč. 

Stav na účtech 2 200 tis. Kč. 

 

3. Změny ve směrnicích a řádech 
Probíhá novelizace směrnic, Soutěžního a Závodního řádu.  

Úprava Chiplistu (seznámení s Řádem ochrany) 

Seznámení závodníků se změnami 

 

Kontaktní adresy: 

Výsledky ze závodů zasílat v předepsaném formátu na vysledky@mushing.cz  - zde je přebere T. Hübner, který 

je také pověřen zpracováním výsledků MR. 

Správce termínového kalendáře je Katka Kuraková -Katerina.Vejvodova@uvn.cz  

Administrace RZT, správa odkazů, správa hesel: Ctirad Tyroler ctirad@sleddogs.cz  

 

Návrh (R. Habásko): Závod, který bude přihlášen do TK po termínu 31.8., bude bez nároku na dotaci (pokud mu 

STK nebude udělena vyjímka z důvodů náhradního termínu nebo extrémně dobré sněhové situace v jednom 

regionu..). 
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Informace R. Habásko: Změna ve FISTC: Racepasy nahrazuje mezinárodní očkovací průkaz s fotografií 

potvrzený poradcem chovu. V ČR potvrzení netřeba. 

 

Návrh: Povinnost pro závodníky mít očkování proti psincovému kašli. Zatím ke zvážení – rozdílné vakcíny, 

psincový kašel způsobuje více příčin. 

 

Připomínka: Na závodě MR má být veterinář přítomen po celou dobu a má provádět vet. přejímku. 

 
Zapsala Hela Levíčková 


