Priebeh zo zasadnutia General Assembly FISTC v Abertamy, CZ dňa 26.05.2018
1) Privítanie účastníkov zasadnutia.
Starosta obce Abertamy taktiež privítal účastníkov zasadnutia, ktoré sa konalo na radnici
mesta. Bol rád, že sa v jeho meste bude uskutočňovať EC Cart v Novembri a prisľúbil podporu tomuto
podujatiu zo strany mesta. Predstavil zopár zaujímavostí a turistických atrakcii v obci Abertamy.
Následne prezident FISTC privítal účastníkov 33. GA FISTC. Poďakoval starostovi Abertam za vrelé
privítanie a umožnenie zorganizovať preteky v tak krásnom prostredí a takisto poďakoval Romanovi
Habaskovi a jeho kolegom za zorganizovanie GA.

2) Prezentácia členov a spočítanie hlasov. Počet hlasov na začiatku GA bol 11 hlasov zo 7 klubov.
Austria SSVÖ
Belgium F.B.M.F
Bulgaria
Czech - Roman Habasko Veronika Klimova (CMSKSP 2x)
Denmark - Heidi Schmølz (DPHK 1x )
Estonia - France Franco Mannato (FFPTC 2x )
Germany SSD
Hungary - Laszlo Nagy (ESZKSK 2x )
Italy CIS
Italy - Laura Ravaschio (F.I.M.S.S 1x)
Luxemburg
Netherlands - Jan van Rijsbergen 1x
Romania ASAMB
Romania
Russia
Serbian
Slovakia – Peter Chanas (SZPZ 2x)
Slovenia SKVVP
Switzerland CSCPT
3) Schválenie programu GA.
Program FISTC GENERAL ASSEMBLY 26. May 2018, Abertamy
1) Privítanie.
2) Prehľad zúčastnených a spočítanie hlasov.
3) Schválenie programu GA.
4) Schválenie zápisnice z minuloročného GA Taliansko
5) Ročné správy od • President • Vice –president • Secretary a Webmaster • Treasurer •
Technical Director Sprint • Technical Director MD / LT • Technical Director Cart • Veterinarian
• Animal Welfare Coordinator • Správa finančného kontrolóra.
6) Discharging the members of the board.
7) Prijímanie nových členov.

8) Návrhy a pripomienky členov Prezídia a členských krajín.
9) Kalendár závodov na sezónu 2018/2019 a budúce FISTC Championships.
10) Miesto nasledujúceho GA FISTC 2019
11) Nahlasovanie počtu aktívnych musherov jednotlivými členskými krajinami za poslednú
sezónu.
12) Ostatné
Program GA bol schválení s odkazom na § 13 and 15 stanov FISTC.

4) Schválenie zápisnice z minuloročného GA Taliansko
Zápisnica bola schválená jednomyseľne

5) Správy od a. President b. Vice President c. Secretary d. Treasurer e. Veterinarian f. Technical
director sprint a webmaster g. Technical director MD/LT h. Technical Director Cart i. Animal
Welfare Coordinator j. Správa finančného kontrolóra
Jednotlivý členovia prezídia predniesli svoje správy. Správa od finančného kontrolóra nebola
prezentovaná. Veterinár prezentoval požiadavku zavedenia dopingových kontrol na pretekoch.

6) Discharging the members of the board
Výsledok hlasovania; proti: 0; zdržal sa:0; za: 11
Rada je jednomyseľne prepustená za prácu vykonanú v priebehu roka.

7) Príjímanie nových členov
Nebola žiadna požiadavka na prijatie za člena.

8) Návrhy a pripomienky členov Prezídia a členských krajín.
Návrhy od Prezídia
Prezídium navrhlo navýšenie štartového poplatku za účasť na Šampionátoch z pôvodných 70€ na
novú výšku 85€.
Rozdelenie štartovného poplatku medzi FISTC a organizátora by bol v pomere zmenený z pôvodných
45€ pre organizátora a 25€ pre FISTC na nové rozdelenie 50€ pre organizátora a 35€ pre FISTC.
Štartovné pre juniorov ostane na pôvodnej výške 20€.
Výsledok hlasovania; proti: 0; zdržal sa:0; za: 11 Animal Welfare :

Návrh na vymazanie 3. riadku v stanovách FISTC:
Výsledok hlasovania; proti: 0; zdržal sa:0; za: 11

Stanovy časť „Teplota“ : ( bod 4) pridať nový riadok (e) : Pokiaľ je viac ako 70% trate na slnku, teplota
musí byť meraná na slnku nakoľko psi nebudú mať dostatok času na ochladenie v lese alebo v tieni
a ich vnútorná teplota môže rýchlo stúpnuť a môže dôjsť k prehriatiu a ohrozeniu zdravia psa.
Návrh bol stiahnutý.

Pretekársky poriadok :
Veľkosť tímov: A class (7 – 8 psov): Maximálne 8 psov a minimálne 7 psov v deň štartu a minimálne 6
psov počas ďalších štartových dní; O Class (9 psov a viac) : Minimálne 9 psov prvý deň a minimálne 7
psov nasledujúce štartové dní.
Návrh bol stiahnutý.

Návrh od MFAH
Finančná správa Treasurer na GA musí byť predložená v písomnej tlačenej podobe. Všetci členovia
musia obdŕžať jeden výtlačok. V správe je nutné uviesť skutočnú finančnú situáciu FISTC a musia byť
prezentované príjmy a výdavky za posledný rok.
Návrh bol stiahnutý.

Návrh od Denmark
Návrh nového odstavca v stanovách FIST:
- členský klub môže byť takisto členom iného klubu (organizácie) ako napríklad WSA, ale členský klub
musí dodržiavať pravidlá FISTC pokiaľ sa zúčastňuje na pretekoch konaných pod záštitou FISTC
Túto zmenu je nemožné akceptovať a požadovať dodržiavanie rôznych stanov a pravidiel od rôznych
federácii. Avšak je možné aby klub mal založené dve sekcie, každý pre inú federáciu.

Návrh na zmenu § 17 stanov od Výkonného výboru
Súčasné znenie znenie: 1. Výkonný výbor sa skladá z nasledovných členov, ktorý sú volený na 3 roky:
a) The Chairman b) The Vice Chairman c) The Treasurer d) The Secretary e) The Technical Director for
Sprint races f) The Technical Director for Middle Distance races and for Long Trail races g) The
Responsible for the FISTC Magazine (information FISTC), the public relations, the press and the
medias h) The Veterinary i) Animal welfare supervisor
Fédération Internationale Sportive de Traîneau à Chiens

Nové znenie § 17 ? 1. Výkonný výbor sa skladá z nasledovných členov, ktorý sú volený na 3 roky:

a) The Chairman b) The Vice Chairman c) The Treasurer d) The Secretary e) The Technical Director for
Sprint races f) The Technical Director for Distance race g) The Technical Director for cart race h) The
Veterinary i) Animal welfare supervisor
V roku 2019 a), c), d), e), h) budú volený na štandardnú dĺžku volebného obdobia a b), f), g), i) budú
zvolený na 2 roky a v roku 2021 budú zvolený na 3 ročné obdobie
Výsledok hlasovania; proti: 9; zdržal sa:1; za: 1

DPHK zaslalo list ohľadom minuloročného rozhodnutia, nevoliť náhradných členov Prezídia
Bude prezentovaný návrh nových stanov na nasledujúcom GA, od Harryho a Franca, do ktorých
zapracujú návrh od DPHK

Návrh na zmenu pretekárskeho poriadku
Návrhy na zmeny a zlúčenia kategórii v Pretekárskom poriadku na snehu a suchu
MD carts
Bike1-1 dog Men
Bike1-2 dogs Men. : Tieto dve kategórie budú,

Bike1 max.2 dogs Men

Sprint carts
Bike1-1dog Men
Bike1-2 dogs Men: Tieto dve kategórie budú, Bike 1 max. 2 dogs Men
Bike1-1 dog Woman
Bike1-2 dogs Woman: Tieto dve kategórie budú,
Bike1 max. 2 dogsWoman
Bike2-1 dog Men
Bike2-2 dogs Men:
Tieto dve kategórie budú,
Bike2-1 dog Woman
Bike2-2 dogs Woman. Tieto dve kategórie budú,
Sprint snow
SJ1-1 dog Men
SJ1- 2 dogs Men.
SJ1- 1 dog Woman
SJ1-2 dogs Woman:

Bike2 max. 2 dogs Men
Bike2 max. 2 dogs Woman

Tieto dve kategórie budú,

SJ1 max. 2 dogs Men

Tieto dve kategórie budú,

SJ1 max 2 dogsWoman

SJ2-1 dog Men
SJ2-2 dogs Men.
Tieto dve kategórie budú, SJ2 max. 2 dogs Men
SJ2- 1dog Woman
SJ2- 2 dogs Woman
Tieto dve kategórie budú, SJ2 max. 2 dogs Woman
Po dlhej rozprave na GA, návrh bol stiahnutý
Komisia, ktorá bol zvolená pre prípravu nových stanov zaslala dopis so zmenami uskutočnenými
v roku 2017. Bude prezentovaný návrh nových stanov na nasledujúcom GA, od Harryho a Franca

Patrik Lučanský ponúkol pomoc a zosumarizoval zmeny uskutočnené v pretekárskom poriadku
v predchádzajúcich rokoch ktoré neboli zapracované do pretekárskeho poriadku. Chceme sa mu
poďakovať za skvelú prácu a použijeme jeho sumár na zaktuálnenie pretekárskeho poriadku.

9) Kalendár závodov na sezónu 2018/2019 a budúce FISTC Championships.
FISTC bol informovaný, že šprint Šamopinát na Donovaloch nebude možné uskutočniť vo Februáry
2019 a preto sú požiadané všetky členské štáty aby čo najrýchlejšie navrhli možné miesto pre
usporiadanie šprintového šampionátu.

2019 Season 8-11 November 2018 EC_Cart Abertamy, Czech Republic
2019 WC – Sled Sprint ?
2019 21-24 February EC – Sled Distance Kraliky,Slovakia
2020 Season November 2019 EC – Cart Hungary
February 2020 EC – Sled Sprint Werfenweng, Austria
January2020? EC-distance Destne Czech Republic
Všetci sa musia pokúsiť nájsť riešenie pre usporiadanie WC šprint 2019

10) Miesto nasledujúceho GA FISTC 2019
Ďalšie GA FISTC sa uskutoční 24.-26.05.2019 v Maďarsku.

11) Nahlasovanie počtu aktívnych musherov jednotlivými členskými krajinami za poslednú sezónu.
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech
60
Denmark
35
Estonia
France
353
Germany
Hungary
26
Italy CIS
Italy F.I.M.S.S
Luxemburg
Moldova
Netherlands MFAH 15
Romania ASAMB
Romania
Russia
Serbian
Slovakia SZPZ 35

Slovenia GERONIMO
Slovenia SKVVP
Switzerland CSCPT
12) Ostatné
Prezidium sa informovalo u GA či existuje nejaký návrh ako získať späť účastníkov/pretekárov na
preteky. Je snaha otvoriť možnosť pre chovateľské kluby, stať sa členom FISTC. GA považuje túto
možnosť za zaujímavý nápad a navrhuje aby sa ďalej o ňom uvažovalo.
SZPZ má požiadavku aby bola upravený váhový limit káry v kategórii D na suchu. Je potrebné pripraviť
návrh na nasledujúci GA v Maďarsku.
Videli sme úžasné video z trate, ktorá bude použitá na EC FISTC, ktorú sme videli deň predtým. Trate
a stake-out miesto je veľmi pekné a celkovo máme veľmi dobrý pocit z celého Českého
organizačného tímu.
Nakoľko už neboli žiadne ďalšie návrhy na diskusiu, prezident ukončil GA 2018 a poďakoval
účastníkom za príjemné stretnutie a takisto poďakoval Romanovi Habaskovi a jeho priateľom za
prekrásny program na prekrásnom mieste Abertamy.

