Zpráva z jednání komise CdL FCI při Mistrovství Evropy v dostizích
Gelsenkirchen (D), 5.9.2009
 Schůze zahájena v 9 hodin, přivítáni noví delegáti (CZ, F, A, Sk).
 Vysvětlení proč se nepořádá ME a MS každý rok, finanční a motivační
důvody.
 Uveden přehled udělených titulů Mezinárodní dostihový šampion
(Champion de course) – do dnešního dne 39. Uděluje se za tituly jak
z dostihů, tak coursingu (CACIL).
 Z minulého zasedání v Ou de Pekela byl přečten protokol. V poznámkách
bylo doplněno několik detailů. U plemene Sloughi byla zpochybněna
země původu – FCI zaujalo toto stanovisko: Plemeno Sloughi pochází
z těchto zemí – Maroko, Alžír, Tunis, Líbie. Dále byl vznesen dotaz na ČR
zda byl vyřešen problém s licencí whippeta psa Ashley Stohe v majetku
paní Pařízkové – delegát ČR oznámil, že licence tohoto psa je neplatná.
 Dalším bodem bylo projednání mezinárodního dostihového kalendáře FCI
na rok 2010. A bylo přiděleno pořádání MS a ME v dostizích a coursingu
na roky 2011 a 2012, včetně delegátů FCI.
 Na rok 2010 některé země porušily mezinárodní řád (zaslání pozdě,
pořádání CACIL dostihu v jiné zemi) – předseda komise sdělil, že výjimky
nelze akceptovat a proto opožděné žádosti o přidělení mezinárodních
dostihů či coursingů zamítl s tím, že je možné je pořádat jako dostihy či
coursingy národní; CACILové dostihy je možno pořádat pouze na území
státu, kterému byl CACIL přidělěn, pokud tomu tak není, tak je dostih
pouze národní nebo CACIL na tomto dostihu přiděluje země, ve které je
dostih pořádán ( Mistrovství slovenska v Rábapatoně (H)).
 2011 je pro FCI významným rokem – 100. výročí FCI. Bude pořádán
specielní dostih. Kde budou mimo dostihu i jiné aktivity (agility, frisbee…)
a proběhne setkání všech komisí FCI. Návrh pro tento dostih byl, že
nominace bude umožněna v počtu 12 psů pro plemeno a pohlaví za
každou členskou zemi.
 Každá členská země poskytne prostor na hlavních web stránkách (pro
nás ČMKU web) k zveřejnění Mezinárodního a Národního dostihového
kalendáře, včetně kontaktů na pořádající organizace. Zároveň národní










svaz poskytne svůj národní dostihový a coursingový kalendář CdL komisi
ke zpracování kompletní verze a zveřejnění na web stránkách FCI.
Na národní úrovni zpracovat návrh : Udělovat titul CACIL a Res.CACIL
pouze prvnímu respektive druhému v pořadí, bez ohledu zda se o titul
přihlásil či nikoliv. Doplněním návrhu bylo doložení výstavních výsledků –
zda je nutné dopředu, nebo by postačovalo jejich zaslání až se žádostí o
titul Mezinárodní dostihový šampion.
Národní svaz je povinen oznámit výsledky antidopingových testů
majitelům vyšetřených psů.
Návrh, aby na ME a MS bylo za jednu zemi 12 jedinců za pohlaví a
plemeno. A návrhy postupových klíčů – podle počtu účastníků a při
bězích na čas byl podán návrh na semifinále. Tento Belgický návrh se
bude v praxi zkoušet na Jubilejním dostihu ke 100. výročí FCI.
Z minulých let byl delegován MVDr. Vodička Petr, jako delegát FCI pro
Mistrovský dostih 2010. Česká republika nemá námitek a delegaci
potvrdila (i vzhledem k dlouhodobosti tohoto návrhu).
Při výběru delegátů na budoucí šampionáty byla navržena polskou
delegací pro rok 2012 (ME v coursingu v Maďarsku) Ing. Kučerová
Chrpová Veronika a komisí byla jednohlasně schválena.

Zapsal dne 5.9.2009 MVDr. Chrpa Stanislav, delegát ČMKU v CdL FCI.

