
 Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU, dne 11.7.2009, Kolín 

 

 

 
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, Ing. Z. Barák, D. Bejčková, V. Pašek, J. Šimek  

Hosté: Zástupci organizací pořádajících coursingy a dostihy: 

V.Pašek - CCC, E.Dufková - ČGDK, J.Jehličková - CP, R.Lerche  - KCHCH ADP, 

M.Doubravová - KSCH, Z.Škrdlová - Kolín, Ing. Z.Barák - Lednice, J.Šimek - Ml. Boleslav. 

 

 

Program: 

1/ Projednání návrhů termínů coursingů a dostihů pro rok 2010 

2/ Dotazy KCHCH ADP 

3/ Kontrola zápisu z minulého zasedání 

4/ Zkompletování kalendáře dostihů a coursingů na rok 2010 

5/ Změna ve vydávání certifikátů pro třídu pracovní na výstavách ČMKU 

 

 

1/ Projednání návrhů termínů coursingů a dostihů pro rok 2010 

Byli pozváni zástupci organizací, kteří zažádali o pořádání coursingů a dostihů, k sjednocení 

návrhů termínů pro rok 2010.  

Kolidující termíny byly po vzájemné dohodě přeřazeny.  

K dohodě nedošlo pouze v jednom případě - 1.5. (mezinárodní výstava, 2.5. dostihy v 

Lednici). Pořadatel KCHCH ADP se pokusí najít náhradní termín. Pokud ke změně nedojde 

tak, aby termín nekolidoval s ostatními chráněnými termíny, bude termín dostihu 1.5. 

KCHCH ADP vyškrtnut z kalendáře. (Chráněné termíny, viz Zasedání DaCK 19.10.08 

/zástupce KCHCH ADP přítomen/, schváleno P ČMKU 6.11.08).   

Změnu termínu oznámí zástupce KCHCH ADP do 31.7.09 předsedovi DaCK.  

Poznámka: Zápis z dnešního zasedání a návrh kalendáře 2010 bude zaslán KCHCH ADP - 

R.Lerchemu (zúčastnil se jednání) a V.Frolíkové (kontaktní osoba klubu). 

 

 

2/ Dotazy KCHCH ADP 

Přítomný zástupce klubu R.Lerche přednesl tyto dotazy: 

- Proč nejsou propozice na ME v coursingu v českém jazyce? 

- Proč je platba možná pouze v EURech? 

DaCK prověří.         Zajistí: Ing.Z.Barák 

- Proč nominovaní nedostali potvrzení o nominaci? 

Vyjádření DaCK: Potvrzení nominovaným mezitím již bylo odesláno.  

   

 

Poznámka: Po projednání bodu 1/ a 2/ odešli zástupci organizací.  

Dalšího jednání se zúčastnili jen členové DaCK. 

 

 

3/ Kontrola zápisu z minulého zasedání 

Bod 5 – trvá. 

 

 

4/ Zkompletování kalendáře dostihů a coursingů na rok 2010 



Po projednání a sjednocení termínů se zástupci pořadatelů, sestavila DaCK konečnou podobu 

kalendáře. Kalendář je v příloze tohoto zápisu. 

DaCK žádá P ČMKU o schválení návrhu dostihového a coursingového kalendáře pro rok 

2010 a odeslání návrhů mezinárodních závodů ke schválení na FCI.   

 

 

5/ Změna ve vydávání certifikátů pro třídu pracovní na výstavách ČMKU 

Vzhledem ke konfliktu s vyššími předpisy se mění článek 6.2. Podmínky pro vstup do 

pracovní třídy na výstavách ČMKU Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU. 

Plemena psů, která mohou získat certifikát FCI pro zařazení do třídy pracovní, nemohou 

získat takzvaný malý certifikát. Jedná se o sjednocení podmínek u všech plemen. 

 

Platné znění: 6.2. Podmínky pro vstup do pracovní třídy na výstavách ČMKU 

Vystavovat ve třídě pracovní na výstavách ČMKU (kromě MVP) lze na základě  

"malého certifikátu". Ten lze vystavit po splnění následujících podmínek: 

1. Důkaz o platné dostihové a coursingové licenci. 

2. Pes musí absolvovat nejméně 5 dostihů nebo coursingů. Současně se musí alespoň na 

jednom z těchto pěti dostihů umístit do šestého místa ve finále "A", nebo na coursingu 

alespoň jednou získat dvě třetiny maximálního počtu bodů. Výsledky z obou disciplin se 

sčítají. 

3. "Malý certifikát" mohou získat pouze tato vyjmenovaná plemena ze skupiny FCI 5 - 

faraónský pes, sicilský podengo, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a 

basenži a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja. 

Pes, který má certifikát FCI pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI  

se do třídy pracovní přihlašuje na základě certifikátu FCI. 

 

 
 

 

Zápis přečten a schválen jednohlasně. 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Dana Bejčková 

Zápis ověřil: Vít Pašek 

Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK   

  

 

 
Příloha:  

Návrhy termínů – Dostihový a coursingový kalendář 2010 

 

 

 

Rozdělovník: 

Členové DaCK - MVDr.S.Chrpa, Ing.Z.Barák, D.Bejčková, V.Pašek, J.Šimek 

Organizace pořádající coursingy a dostihy - J.Holub – CCC, E.Dufková – ČDGK, 

J.Jehličková – CP, R.Lerche + V.Frolíková – KCHCH ADP, M.Doubravová – KSCH, 

Z.Škrdlová – Kolín.   

 

  


