Zápis ze školení rozhodčích ze dne 28. 11. 2010 v České Třebové
Program:
1. ÚVOD
2. Zkouška rozhodčích (určeno pro adepty, kteří chtějí složit zkoušku) – DaCK
3. Statistiky a shrnutí letošní sezóny. V. Pašek a D. Bejčková
4. Objasnění základních pojmů a termínů – V. Pašek
5. Seznámení a připomínkování návrhu Řádu pro jmenování dráhových pozorovatelů,
polních pozorovatelů, coursingových rozhodčích a dráhových rozhodčích – V. Pašek
6. Delegace dostihových rozhodčích na sezónu 2011 – DaCK
7. Volná diskuse
1. Úvod
Přivítáni rozhodčí a pořadatelé dostihů a coursingů. Paní Frolíková vznesla dotaz, kdo
rozhodčím proplatí cestovní výdaje na školení.
- Cestovní výdaje má proplácet klub, který tohoto rozhodčího zaštiťuje a vysílá na školení.
2. Zkouška rozhodčích
Zkouška rozhodčích přesunuta na závěr po volné diskusi. Zkoušku skládali adepti Jiřina
Štanclová a Zuzana Kubištová, obě zkoušku splnili.
Dále na základě splněných hospitací a zkoušky zažádali o aprobaci coursingového rozhodčího
tito adepti:
Jiřina Štanclová (zkouška 28.11.2010)
Matouš Olehla (zkouška 6.12.2009)
Jana Jehličková (zkouška 6.12.2009)
3. Statistiky a shrnutí letošní sezóny
Předneseno viz prezentace ze školení, nebyly vzneseny dotazy.
Paní Lačňáková řešila problém s delegací ze strany ČMKU do Rakouska a paní Frolíková
řešila obdobný problém do Německa.
- Bude řešeno se sekretariátem ČMKU
4. Objasnění základních pojmů a termínů
Předneseno viz prezentace.
Paní Kalousková žádala o vyškrtnutí části článku 3.5.2 Národního d. a c. řádu ČMKU (dále
jen národního řádu), který umožňuje ve výjimečných případech se souhlasem majitelů psů,
použít na závodech, jako psa do páru, psa který si teprve plní licenci.
-Dostihová komise projedná na další schůzi.
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Paní Kalousková žádala o vyškrtnutí článku 3.9.2. národního řádu (Rozpis běhů do prvního
kola) s tím, že by toto měl provádět pořadatel na základě svých zkušeností a nemělo by to být
stanoveno řádem.
-Dostihová komise projedná na další schůzi.
5. Seznámení a připomínkování návrhu Řádu pro jmenování dráhových
pozorovatelů, polních pozorovatelů, coursingových rozhodčích a dráhových
rozhodčích
Návrh přednesen, rozhodčí byli seznámeni, dále se úprava tohoto řádu bude projednávat
DaCK.
Paní Frolíková vznesla dotaz na kárný řád ČMKU.
- Dostihová komise neví nic o stavu a zpracování kárného řádu ČMKU, dotaz musí být
směřován na P ČMKU.
Paní Frolíková žádala o vyškrtnutí článku 6 g) z uvedeného návrhu řádu.
- Dostihová komise se bude ještě tímto řádem zabývat a zhodnotí nutnosti tohoto článku.
Paní Panušková (Ronovská) žádala o přehodnocení odměn pro rozhodčí (čl. 8 c) a d))
- Tato část řádu bude ještě přepracována.
6. Delegace dostihových rozhodčích na sezónu 2011
Delegace rozhodčích byla provedena dle návrhů rozhodčích a pořadatelů viz příloha.
7. Volná diskuse
Pan Tyl vznesl dotaz ohledně povinného zavedení časomíry na nominační, mistrovské, CACT
a CACIL závody a dále provádění postupového klíče na nominačních závodech dle podmínek
Mistrovství Evropy (světa).
-Dostihová komise projedná na další schůzi DaCK.
Pan Tyl zažádal o vyvěšení na stránky ČMKU vzorových propozic pro pořadatele závodů.
-Tento úkol trvá od předchozího školení, bude zpracováno.
Paní Kalousková vznesla dotaz na DaCK ohledně počítání výsledků z coursingů. Klub
chovatelů chrtů ADP nemá žádného školeného pořadatele, který umí počítat výsledky
z coursingů. Paní Kalousková žádala, jestli by dostihová komise nejezdila počítat výsledky na
coursingy klubu KCHCH ADP.
- Počítání výsledků je jasně stanoveno 3.7 Národního řádu, který je povinen znát každý
rozhodčí a vedoucí coursingu. Za správné spočítání výsledků zodpovídá vedoucí coursingu a
jeho povinností je zajistit si na toto školený personál.
Paní Frolíková zažádala o dodatečné zařazení termínů do D. a C. kalendáře z důvodu zkrácení
trestu KCHCH ADP.
- Dostihová komise jí schválila termíny:
6.8. - Kolín - Friendly cup ADP
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2.7. - Chlumec n.Cidl.
- Rabbit Trophy II - coursing klubový
9.10. -Mladá Boleslav - Mistrovství KCHCHADP
Jeden termín byl zamítnut z důvodu kolize s jinými akcemi. Určený zástupce DaCK bude na
těchto akcích dohlížet a provádět kontrolu, aby se neopakovaly chyby z coursingu v Chlumci
nad Cidlinou 20.9.2009.
Dále pan Trávníček cestou pana Paška zažádal o změnu termínu coursingu (kolidující termín
s ME v coursngu) a žádá o nový termín:
7.5. - Rybníky u Dobříše - GIOM CUP - coursing
-DaCK projedná na další schůzi.

Vypracoval: Vít Pašek
Schválila DaCK ve složení p. Barák, p. Pašek, p. Šimek
Omluveni: pí.Bejčková a p. Chrpa
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