Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,
dne 8.1.2011, Český Brod
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, D. Bejčková, V. Pašek, J. Šimek
Omluven: Ing. Z. Barák

Program:
1/ Konečné doladění kalendáře coursingů a dostihů pro rok 2011
2/ Nominační podmínky pro rok 2011
3/ Termíny měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtím v roce 2011
4/ Změna registrátorky pro nechrty
5/ Čekatelství CACT
6/ Čekatelství CACT a sprinteři
7/ Sjednocení předpisů
8/ Školení rozhodčích
9/ Dostihový a coursingový mítink
10/ Došlá pošta
11/ Různé
1/ Konečné doladění kalendáře coursingů a dostihů pro rok 2011
DaCK dopřesnila termíny a zasílá definitivní návrh kalendáře k vyvěšení na stránkách
ČMKU.
2/ Nominační podmínky pro rok 2011
Coursing – Mistrovství Evropy (16.- 17.7.) – stačí dva odběhnuté závody bez diskvalifikace
(nedoběhu) v sezoně 2011.
Dostih – k 100. výročí FCI (4.- 5.6.) – výběr bude proveden dle stavu bodovací soutěže
prostým součtem bodů z bodovacích dostihů v letošním roce ke dni uzávěrky.
Dostih – Mistrovství Evropy (3.- 4.9.) – nominační dostihy: 19.6. – Mladá Boleslav, 3.7. –
Lednice, 23.7. – Kolín.
3/ Termíny měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků v roce 2011
2.4. – Kolín
26.6. – Lednice
2.10. – Mladá Boleslav
Vyzýváme majitele psů, kteří potřebují druhé měření k dřívějším závodům, aby neprodleně
zaslali přihlášku Daně Bejčkové, e-mail: afghani@seznam.cz
4/ Změna registrátorky pro nechrty
Ke dni 30.10.2010 došlo ke změně registrátorky k vystavování licencí pro nechrty. Funkci
převzala Jana Malenovská.
Jitka Hořáková předala dokumentaci, finanční vyrovnání bude provedeno do 31.1.2011.
5/ Čekatelství CACT
DaCK navrhuje, aby ke všem mezinárodním dostihům/coursingům (CACIL) bylo zároveň
zadáváno i čekatelství CACT (důvod: Sjednocení s mezinárodními výstavami, kde se též
zadává čekatelství CAC i CACIB).

6/ Čekatelství CACT a sprinteři
DaCK zvažuje možnost zavedení čekatelství CACT pro kategorii sprinter. Bude dáno do
diskuze na Dostihovém a coursingovém mítinku.
7/ Sjednocení předpisů
a) DaCK navrhuje sjednotit Národní dostihový a coursingový řád ČMKU s novou směrnicí
pro certifikáty – úprava bodu (vypuštění již neplatného) ohledně malého certifikátu pro chrty.
b) DaCK navrhuje pozměnit znění Řádu pro udělování titulu „Šampion práce ČR“ (uvedeném
na stránkách ČMKU) tak, aby byl v souladu s Národním dostihovým a coursingovým řádem
ČMKU.
Návrhy DaCK:
a) Buď upravit pouze věty týkající se FCI skup.X.
b) Nebo tyto věty vypustit a nahradit je větou: Pro udělování titulu „Šampión práce ČR“ pro
FCI sk.X, vyjmenovaná plemena ze sk.V a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a
chortaja borzaja platí Národní dostihový a coursingový řád ČMKU.
8/ Školení rozhodčích
Byl projednán zápis ze školení rozhodčích ze dne 28.11.2010. Testy adeptů ze závěrečných
zkoušek na rozhodčí budou odevzdány na ČMKU k založení. Návrh Řádu pro jmenování
pozorovatelů a rozhodčích bude projednán na příštím zasedání DaCK.
9/ Dostihový a coursingový mítink
DaCK navrhuje termín 26.2. v Benátkách nad Jizerou, od 10 hodin. Pozvánka s upřesněním
bude vyvěšena na stránkách ČMKU (v sekci Informace z Dostihové a coursingové komise).
10/ Došlá pošta
Byl projednán dopis paní Lubice Toušové – termíny měření jsou předem známy a
zveřejňovány s dostihovým a coursingovým kalendářem pro daný rok. Pokud majitel psa
zjistí, že by nemohl splnit podmínku pro řádný start v dostihu/coursingu (druhé měření), je
třeba se obrátit s dostatečným předstihem na DaCK, která zajistí měření před začátkem
sezony.
V případě pí Toušové došlo bohužel k tomu, že její pes musel být pro daný závod zařazen do
kategorie sprinter.
DaCK navrhuje napomenutí pořadatelské organizaci CCC za povolení startu v závodě psovi
bez PP, který startoval jako sparingpartner se psem s PP.
Byl projednán dopis paní Romany Vrané – vedoucí zmíněného coursingu bude požádán o
vyjádření. Odloženo na další zasedání DaCK, až bude známo stanovisko obou stran.
Byl projednán dopis paní Věry Malátkové –
CACT: DaCK nenavrhuje změnu současného znění Národního dostihového a coursingového
řádu ČMKU.
Zápisy do licencí: Bylo projednáno na školení rozhodčích a pořadatelů dne 28.11.2010.
Doplněk řádu (Krása+výkon): Bude projednáno na příštím zasedání DaCK.
11/ Různé
Na základě dotazu Ing. Markéty Kalouskové ohledně startování psů s upravenou srstí, DaCK
upřesňuje: Pokud standard plemene povoluje úpravu srsti psa, může být plemeno v uznávané
úpravě ke startu na coursingu připuštěno.

DaCK na vyžádání obdržela část stížnosti Ing. Markéty Kalouskové, která se týká měření
kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků dne 3.10.2010 v Mladé Boleslavi, kde podle
ní pochybila rozhodčí Ing. Veronika Kučerová Chrpová při měření tím, že nebyla
respektována pravidla FCI (počet měření, nezávislost).
Vyjádření vedoucí měřící komise Dany Bejčkové: Měřící komise prováděla měření regulérně
a v souladu s Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI. V průběhu akce nebyl
podán žádný, písemný ani ústní, protest.
Zápis přečten a schválen jednohlasně.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Dana Bejčková
Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK
Přílohy:
Dostihový a coursingový kalendář 2011
Zápis ze školení rozhodčích

