
Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU, dne 5.11.2016, Praha 

 

 
Přítomni: Vladimír Panuška, Dana Bejčková, Milan Bergl, Jana Jehličková  

Omluven: MVDr. Stanislav Chrpa, Ing. Veronika Kučerová Chrpová 

 

 

Program: 

1) Zpráva ze zasedání CdL 16.6.2016 Slovensko 

2) Zprávy vedoucích ekip z ME a MS 2016 

3) Zkoušky adeptů na rozhodčí 

4) Školení rozhodčích, pořadatelů a zkoušky adeptů 

5) Karta rozhodčího 

6) Žádost slovenských pořadatelů o uspořádání jejích závodu v Kolíně 

7) Zprávy z coursingu 27.8. 2016 a 28.8.2016 v Květné 

8) Kontrola coursingových závodů 

9) Kalendář dostihů a coursingů 2017 

10) Termíny měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků 

11) Změny v Národním dostihovém a coursingovém řádu 

12) Databáze CdL 

13) Dostihový vítěz, Coursingový vítěz 

14) Došlá pošta 

 

 

1) Zpráva ze zasedání CdL 16.6.2016 Slovensko 

Delegátka Ing. Veronika Kučerová Chrpová doručila DaCK zprávu ze zasedání CdL.  

Připravují se změny v Mezinárodním dostihovém a coursingovém řádu, který má platit od 

1.1.2017. Jakmile bude mít DaCK řád k dispozici, bude umístěn na stránky ČMKU – 

Informace z Dostihové a coursingové komise ČMKU. Národní dostihový a coursingový řád 

bude upraven v souladu se změnami v Mezinárodním řádu. 

Některé avizované změny: 

- Italský chrtík – musí být při běhu opatřen náhubkem.  

- Dečky na coursingu mohou být pouze červená a bílá bez dalších symbolů.  

- Plnění licence v jiné zemi je možné pouze tehdy, pokud členská země nemá dostihovou 

dráhu nebo nepořádá žádný coursing. 

 

2) Zprávy vedoucích ekip z ME a MS 2016 

Zbyšek Hrubec – vedoucí ekipy na ME v coursingu a Vít Černý – vedoucí ekipy na MS 

v dostizích, dodali zprávy ze závodů. Zprávy DaCK předala P ČMKU a doporučuje schválení 

příspěvku Z. Hrubcovi i V. Černému. 

 

3) Zkoušky adeptů na rozhodčí 

Na základě splněných hospitací požádali o vykonání závěrečných zkoušek: Duda Pavel, 

Hrubec Zbyšek a Denisa Machů. Všichni výše jmenovaní budou pozváni k vykonání zkoušek. 

 

4) Školení rozhodčích, pořadatelů a zkoušky adeptů 

Vzhledem k avizovaným změnám v Mezinárodním řádu, proběhne školení a zkoušky na jaře, 

termín bude upřesněn. 

 

5) Karta rozhodčího 



Součást průkazky rozhodčího bude Karta rozhodčího, kam si rozhodčí nechají zapisovat své 

rozhodcování. 

 

6) Žádost slovenských pořadatelů o uspořádání jejích závodu v Kolíně 

DaCK nemá námitek. Kolínská organizace není pořadatelem, jen zajišťuje servis jiné 

organizaci. Administrativně žádost vyřízena, dostih je uveden v kalendáři FCI. 

 

7) Zprávy z coursingu 27.8. 2016 a 28.8.2016 v Květné 

Zpráva z 27.8.2016 upozorňuje na nesportovní chování Bc. Malátkové Věry. 

Zpráva z 28.8.2016 upozorňuje na nesportovní chování Brigity Bolšichinové. 

Následně byl vznesen dotaz, zda je možné osoby s takovým, a podobným, chováním vyloučit 

ze závodů, nepřijmout k závodu. 

DaCK: Ano, je to možné, tyto situace řeší NDŘ. 

 

8) Kontrola coursingových závodů 

a) Zástupce DaCK Milan Bergl provedl 25.9.2016 kontrolu na coursingu pořadatele CCC. 

Závod proběhl v pořádku, neshledány žádné problémy, ani žádná pochybení.  

 

b) Zástupce DaCK Jana Jehličková provedla kontrolu coursingu pořadatele Moravský 

coursing. Závod proběhl v pořádku, neshledány žádné závady. 

 

9) Kalendář dostihů a coursingů 2017 

Moravský coursing požádal o doplnění jednoho jejich závodu do kalendáře pro rok 2017 - 

bodovacího, CACT coursingu 11.3.2017 v Brně - Medlánkách.  

DaCK nemá námitek. Pro rok 2017 bylo nahlášeno pořadateli méně bodovacích coursingů, 

než každý rok.  

Vzhledem k lichému počtu závodů by majitelé mohli mít pochybnosti, kolik závodů se bude 

počítat do soutěže Coursingový vítěz roku 2017, proto DaCK upřesňuje, že počet bodovacích 

coursingů započítávaných do soutěže Coursingový vítěz 2017 bude pět.  

 

10) Termíny měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků 

Po dohodě s Komisí rozhodčích byly určeny tyto termíny měření: 

28.1.2017 – Hrdoňov 

8.4.2016 – Kolín 

1.5.2017 – Lednice 

17.6.2017 – Lednice 

30.9.2017 – Mladá Boleslav 

Termíny budou zveřejněny na stránkách ČMKU – Informace z Dostihové a coursingové 

komise ČMKU.  

 

11) Změny v Národním dostihovém a coursingovém řádu 

NDŘ se bude měnit 1x za rok. Změny, které nastanou během roku, budou, po schválení P 

ČMKU, zveřejněny na stránkách ČMKU – Informace z Dostihové a coursingové komise 

ČMKU.  

 

12) Databáze CdL 

Mnozí majitelé po zjištění, že jejich pes není uveden v databázi, vznesli dotaz na DaCK, zda 

byly údaje zaslány na CdL. DaCK prostřednictvím delegáta posílá pravidelně doplnění psů do 

databáze, ale nemůžeme ovlivnit, zda a kdy bude databáze aktualizována ze strany CdL.  



Poznámka: Po zjištění, že v databázi není uvedeno mnoho našich psů, byly na CdL opakovaně 

zaslány údaje o našich psech za celý rok 2016.  

 

13) Dostihový vítěz 2016, Coursingový vítěz 2016 

Výsledky budou zveřejněny na stránkách ČMKU v sekci - Informace z DaCK. 

Vyhlášení proběhne při akci Šampion šampionů 21.1.2017. Informace o času a místě je 

zveřejněna na stránkách ČMKU.  

 

14)  Došlá pošta 

a) J. Drbalová – stížnost na porušení řádu při coursingu – při porušení řádu je třeba podat 

hned na místě protest, případně mít i svědky, někdy se dá pochybení vyřešit a opravit na 

místě, později se vše obtížně dokazuje.  

DaCK upozorní pořadatele závodů na důsledné dodržování řádů. 

 

b) MUDr. J. Martinec – stížnost na měření – po obdržení licenční karty DaCK provede 

v licenci změnu, dle rozhodnutí P ČMKU. 

 

c) T. Tyl – protest proti výšce whippeta Lemon Soda Bohemia Snap Dog – bylo provedeno 

přeměření psa a potvrzena kategorie „klasik“. Protestu nebylo vyhověno. 

 

d) M. Černý – neplatnost licence whippetky Caity Valentine Dogs – stížnost byla prošetřena a 

shledána neoprávněnou. Licence feny je v pořádku. 

 

e) V. Tichá – dotaz z poradny ohledně certifikátů – tazatel sloučil dohromady dvě věci – 

Mezinárodní certifikát (vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI CACIB) – 

řeší Mezinárodní řád bod 6., a Národní certifikát (vstup do pracovní třídy na výstavách 

ČMKU) – řeší Národní řád bod 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Dana Bejčková 

Za správnost: Vladimír Panuška, předseda DaCK 

 


