Jednání Dostihové a coursingové komise ČMKU, dne 10.4.2014
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že nebylo technicky a časově možné svolat na rychlo schůzku komise k
osobnímu jednání, požádal předseda DaCK MVDr. S. Chrpa ostatní členy komise o
komunikaci pomocí e-mailu.
Na e-mail neodpověděla: Libuše Čížková.

Program:
1. Přeměření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků
2. Coursing Kralupy 22.3.2014
3. Dostih CACIL Kolín 5.4.2014
1. Přeměření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků
Národní dostihový a coursingový řád ČMKU nyní nově umožňuje přeměření whippetů a
italských chrtíků na základě protestu proti naměřené výšce. Zatím bylo podáno 13 protestů z
toho 2 zcela unáhlené (neoprávněné) a následně stažené. Počet není, ale konečný.
DaCK navrhuje plošné přeměření všech whippetů a italských chrtíků s platnou licencí, tedy i
těch, kteří byli již změřeni i po druhém roce, s výjimkou těch jedinců, které již měřili rozhodčí
jmenovaní P ČMKU pro měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků - V. Adlt,
M. Krinke, V. Tichá, M. Václavík a V. Panuška (od 13.7.2013). Tento způsob řešení se jeví
jako nejtransparentnější a nejspravedlivější a má podporu velkého počtu majitelů dostihových
chrtů. Plošné přeměření bylo již použito v Nizozemí, Belgii a je připravováno též v Německu.
Zmenší se tímto přístupem prostor pro neustálé vzájemné výpady majitelů psů proti sobě i
rozhodčím.
DaCk navrhuje přeměření provádět při dostihových akcích, dle dostihového kalendáře,
alespoň ve dvou až třech termínech, které určí P ČMKU s přihlédnutím na možnosti
jmenovaných rozhodčích. Přeměření bude pro majitele zdarma.
Jedinci, kteří se přeměření nezúčastní, budou mít pozastavenu platnost licence, nebo budou
automaticky přeřazeni do kategorie sprinter (whippet pes +51cm, fena +48cm a italský chrtík
+38), ale musí předat Dostihovou licenci k zaznamenání zápisu. Je také třeba určit dobu, do
kdy majitel musí nechat psa přeměřit.
Souhlasí: MVDr. S. Chrpa, D. Bejčková, V. Zuvač.
Proti: V. Panuška (je třeba projednat a zvážit podmínky a případné důsledky).
Současně DaCK navrhuje, aby whippeti a italští chrtíci, kteří jsou evidentně vyšší, než je
stanovená kohoutková výška, a majitel s tím souhlasí, bez možnosti pozdějšího odvolání,
budou přeřazeni bez přeměření do kategorie „sprinter“. Majitel pouze předá licenci
k zaznamenání této skutečnosti.
2. Coursing Kralupy 22.3.2014
Ve Zprávě o závodu je obsažena stížnost na selhání techniky a dlouhé čekání na výsledky.
Pořadatel se ke stížnosti zatím nevyjádřil.
Vyjádření rozhodčí na tomto coursingu Dany Bejčkové:
Od rána byly problémy s technikou, čímž se závod zdržel. Pak začalo pršet, sice potom přestalo,
jenže náhradní motorkou se nedalo na mokré trati z bezpečnostních důvodů natahovat (čtyřkolka
se rozbila) a závod byl ukončen. Je pravda, že se dlouho čekalo na výsledky.

DaCK navrhuje udělit pořadateli napomenutí za nedostatečnou přípravu. V případě opakovaných
technických a organizačních problémů potom neodsouhlasení bodovacích a titulových akcí
v příštím roce. A upozornit na nutnost zajištění náhradní techniky. Počasí se předvídat nedá a
problémům s technikou může být nápomocno i počasí.
Stížnost i protokol ze závodu jsou přílohou tohoto zápisu.

3. Dostih CACIL Kolín 5.4.2014
Po začátku dostihu a odběhnutí několika běhů pí Kalousková, pí Bierhanzlová a pí
Stohanzlová odešli ze svých stanovišť s prohlášením, že nebudou posuzovat běhy whippetů.
Všichni členové DaCK byli na dostihu přítomni, tudíž jsou více méně se situací seznámeni.
DaCK nezjistila pochybení ze strany pořadatele. DaCK se domnívá, že je nutné se tímto
bezprecedentním případem zabývat. Rozhodčí, který řádně přislíbil účast na dostihu je
povinen se věnovat činnosti rozhodčího, nesmí se seznamovat s rozpisem běhů a jmény psů,
kteří startují. Rozhodčí nemůže v průběhu dostihu svévolně opustit své stanoviště. Tento
přístup je hrubým porušením, neslučujícím se s funkcí rozhodčího a vypovídá o jejich
neznalosti řádů. Přístup výše jmenovaných rozhodčích byl nepřijatelný a neetický nejen vůči
pořadateli, který rychle musel sehnat náhradu, aby dostih mohl pokračovat, ale i vůči
účastníkům dostihů a psům, kteří již stáli připraveni na startu.
DaCK doporučuje předvolat a projednat záležitost s výše jmenovanými rozhodčími, zástupci
pořadatele, hlavního rozhodčího Víta Paška a další stěžovatelky Ing. V. Kučerové Chrpové.
A navrhuje pozastavení činnosti všem třem uvedeným rozhodčím. Dobu pozastavení je třeba
určit. Na dostihy, které bezprostředně následují (Lednice, Kolín) nejsou tito rozhodčí
delegováni a pozastavením činnosti nenastane žádný problém s průběhem těchto dostihů.
Protokol i stížnosti z dostihu v Kolíně jsou přílohou tohoto zápisu.

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

