Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,
dne 23.3.2014, Mladá Boleslav
Přítomni: MVDr. Stanislav Chrpa, Dana Bejčková, Vladimír Panuška, Vilém Zuvač
Omluveni: Libuše Čížková

Program:
1) Dostihový a coursingový mítink
2) Odměna rozhodčím
3) Výjimka – licenční zkoušky
4) Žádost o rozšíření aprobace
5) Nový adept na rozhodčí
6) Protesty
1) Dostihový a coursingový mítink
Na mítink byli pozváni rozhodčí přítomni dnes na měření kohoutkové výšky: Vladimíra Tichá
a Vladimír Adlt, aby zodpověděli přítomným případné dotazy ohledně problematiky měření
z pohledu rozhodčích.
Na mítinku proběhla poměrně bouřlivá diskuze. Na různé přednesené návrhy nebyly jednotné
názory diskutujících.
2) Odměna rozhodčím
Na mítinku zazněla žádost o zvýšení odměny rozhodčím.
DaCK doporučuje odměnu pro rozhodčí minimálně 500 Kč.
3) Výjimka – licenční zkoušky
DaCK dostala několik dotazů ohledně udělování výjimky při plnění licenčních zkoušek.
DaCK uděluje výjimku při plnění licenčních zkoušek – není-li k dispozici stejné plemeno, lze
společný běh splnit s jiným, přiměřeným (podobná tělesná konstituce a rychlost), plemenem.
Tato výjimka se týká všech plemen, kromě whippetů.
4) Žádost o rozšíření aprobace
DaCK obdržela žádost Lenky Malinovské o zvýšení aprobace z Dostihového pozorovatele na
Dostihového rozhodčího. L. Malinovská splnila podmínky a DaCK nemá námitek.
5) Nový adept na rozhodčí
O průkaz adepta požádal Libor Podhorský.
DaCK nemá námitek a doporučuje ke schválení.
6) Protesty
DaCK přijala protesty těchto stěžovatelů na tyto psy – viz níže. Zároveň s protesty byly
složeny kauce.
Jana Linhartová – Bolt Teqamba
Josef Linhart – Avatar z Podsmrčků
Vlastimila Ronovská – Bombardino Teqamba
Vlastimila Ronovská – Borgata Teqamba

Martin Bolek – Cat of Carinae
Petra Marešová – Cooper of Carinae
Petra Marešová – Garp T. S. Globe Glass
DaCK žádá PČMKU a Miroslava Václavíka o určení termínů přeměření, pověření rozhodčích
a pozvání všech, kteří se mají zúčastnit.
DaCK dodá PČMKU podklady ke psům, na které byl podán protest.

Zápis přečten a schválen jednohlasně.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Dana Bejčková
Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK

