Zasedání Dostihové a coursingové komise, dne 21.2.2009, Hradec Králové
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, Ing. Z. Barák, D. Bejčková
Omluveni: V. Pašek, J. Šimek

Program:
1/ Kontrola zápisu z minulého zasedání
2/ Ţádost o další měření kohoutkové výšky
3/ Dopingová kontrola
4/ Odpověď na dopis
5/ Dotaz ohledně vyřízení ţádosti
6/ Doping

1/ Kontrola zápisu z minulého zasedání
bod 3 - splněn
bod 6 - trvá (vzhledem k důleţitosti předseda DaCK poţádal o urgování pořadatele i
sekretariát ČMKU)
bod 8 - splněn
2/ Ţádost o další měření kohoutkové výšky
Dne 21.2.2009 obdrţela DaCK ţádost, podepsanou šestnácti ţadateli, o vypsání dalšího
měření kohoutkové výšky.
DaCK souhlasí s mimořádným měřením za následujících podmínek:
- podaří-li se DaCK zajistit na měření rozhodčí
- měření se uskuteční 18.4.2009 v Lednici
- skupina ţadatelů zastoupená panem Pavlem Procházkou uhradí veškeré náklady spojené
s mimořádným měřením
- Pan Procházka uhradí dopředu jistinu 5 000 Kč (které budou po měření od nákladů
odečteny)
Schváleno: Jednohlasně
Zajistí: D. Bejčková
3/ Dopingová kontrola
Majitel feny, u které byla zjištěna pozitivní dopingová zkouška, bude písemně informován o
rozhodnutí DaCK (zápis ze zasedání DaCK schválen P ČMKU 19.2.2009).
Informace o zákazu startu se dá téţ na vědomí dostihovým drahám.
Zajistí: D. Bejčková
4/ Odpověď na dopis
Předseda DaCK seznámil členy komise s dopisem od pana Václava Holocha, v němţ se za
problém uvádí měření kohoutkové výšky s vyloučením veřejnosti. Dopis pan Holoch přečetl i
na Dostihovém a coursingovém mítinku a rozvinul k tématu ještě některé další věci a k tématu
proběhla diskuze. Proto bude v odpovědi panu Holochovi brán zřetel i na jeho vyjádření a
diskuzi na mítinku:
- DaCK prověří moţnosti a ţádosti o přeměření kohoutkové výšky, včetně hodnoty kaucí

- za vhodnost místa k měření zodpovídá organizace, kde se měření provádí
- za kvalitu měření zodpovídají rozhodčí, kteří měření provádějí
- za zápis výsledků zodpovídá zapisovatelka
- Národní dostihový a coursingový řád přítomnost veřejnosti nevylučuje
Zajistí: D. Bejčková
5/ Dotaz ohledně vyřízení ţádosti
Dne 21.2.2009 pan František Lačňák ústně urgoval neuplatnění CACILů, coţ ţádal prověřit
prostřednictvím DaCK. Na ţádost vznesenou přibliţně před rokem nebylo panu Lačňákovi
odpovězeno (věc nebyla dořešena a odpověď poté nezaslána).
Předseda DaCK se panu Lačňákovi omlouvá.
Ţádost pana Lačňáka bude na ČMKU vyřízena přes DaCK.
Zajistí: D. Bejčková
6/ Doping
Na ţádost majitelů chrtů (z diskuze na Dostihovém a coursingovém mítinku) bude vyvěšen na
stránkách ČMKU informativní dopingový test, případně i další informace o této problematice.
Zajistí: D. Bejčková

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

