
Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,  

dne 8.10.2011, Rostoklaty 

 

 
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, D. Bejčková, L. Čížková 

 

 

Program: 

1) Zpráva ze zasedání CdL 

2) Zpráva z ME v coursingu 

3) Agenda rozhodčích 

4) Dostihový a coursingový kalendář 2012 a měření 

5) Klubové závody 

6) Nominační závody pro MS a ME 2012 

7) Licence pro nechrty 

8) Tréninkové karty 

9) Náměty a připomínky na schůzku DaCK s kluby a pořadateli 

10) Školení rozhodčích a pořadatelů 

11) Nezaplacení startovného 

12) Došlá pošta 

13) Různé 

 

 

1) Zpráva ze zasedání CdL 

Předseda DaCK seznámil členy komise se zprávou ze zasedání komise CdL, konaném 

v Beringenu 2.9.2011. (Zpráva je přílohou tohoto zápisu.) 

 

2) Zpráva z ME v coursingu 

Vedoucí ekipy zaslala zprávu z ME v coursingu 2011. (Zpráva je přílohou tohoto zápisu.)  

 

3) Agenda rozhodčích 

a) V. Pašek předal administrativu rozhodčích. Agendu přejímá MVDr. S. Chrpa.  

Seznam rozhodčích bude aktualizován po školení rozhodčích. 

 

b) Noví rozhodčí 

Na základě splněných hospitací a zkoušky zažádali o aprobaci dva adepti: 

Dufková Eva – dostihový a coursingový rozhodčí 

Kubištová Zuzana – coursingový rozhodčí 

DaCK doporučuje jmenování obou výše jmenovaných na rozhodčí. 

 

c) Duplikát průkazu rozhodčího. 

Z důvodu ztráty požádala o duplikát průkazu rozhodčí paní Vlastimila Ronovská. 

DaCK nemá námitek. 

 

d) Noví adepti 

DaCK obdržela dvě žádosti na adepty na rozhodčí.  

 

4) Dostihový a coursingový kalendář 2012 a měření 

Upřesnění a případné změny kalendáře závodů pro rok 2012 proběhne v listopadu na schůzce  

DaCK s pořadateli a kluby. 



Termíny měření 

Termíny budou stanoveny v rámci úpravy kalendáře. 

 

5) Klubové závody 

Klubové závody podléhají hlášení DaCK. 

DaCK upozorňuje, že závody musí splňovat podmínky dané příslušnými řády (obzvláště Řád 

na ochranu zvířat). 

 

6) Nominační závody pro MS a ME 2012  

Dostihy – nominační závody budou určeny po upřesnění kalendáře. 

Coursing – nominační závody se nebudou vypisovat. Jedinec musí mít odběhnuté 2 závody 

v sezoně 2012. Nominace bude provedena podle dosažených výsledků každého jedince do 

uzávěrky ME. 

Poznámka: CdL doporučuje, aby vedoucí ekipy na MS a ME byl bez vlastního psa, nebo se 

zajištěným psovodem. 

 

7) Licence pro nechrty 

Registrátorka licencí pro nechrty paní Malenovská se na dnešní schůzku omluvila – DaCK 

projednala nepřesnosti a nejasnosti a s výsledkem bude registrátorka pro nechrty seznámena. 

 

8) Tréninkové karty 

Noví majitelé se často dotazují na řády týkající se závodů a neví, kde je hledat, proto DaCK 

doporučuje vydávat s tréninkovou kartou současně výtisk řádů. 

 

9) Náměty a připomínky na schůzku DaCK s kluby a pořadateli 

DaCK předběžně projednala došlé náměty od KCHCHADP, S. Němcové a T. Tyla. Náměty 

budou předmětem jednání na schůzce.   

Dále budou projednány další nutné záležitosti, například administrativní agenda ohledně 

protokolů z licenčních zkoušek, hlášení ze závodů, zasílání výsledků závodů, atd. 

 

10) Školení rozhodčích a pořadatelů 

Byly probrány náměty na školení. Termín školení bude navržen po listopadovém setkání 

s kluby a pořadateli. 

 

11) Nezaplacení startovného 

Pan Plaček dosud neuhradil startovné za dva závody (Münster a Beringen), které za něj 

uhradila vedoucí ekipy. Na e-maily nereaguje. Panu Plačkovi bude poslán doporučený dopis o 

uhrazení dlužné částky. Pokud částku neuhradí, DaCK navrhne P ČMKU sankce vůči 

dlužníkovi.  

 

12) Došlá pošta 

Dopis paní Vraná – po vyjádření i druhé strany (pořadatele) byl opět projednán dopis s tím, že 

celý případ bude projednán na setkání s kluby a pořadateli, kde bude DaCK požadovat od  

pořadatelů striktní dodržování řádů. 

 

Dopis paní Malátková – veterinární podmínky by se měly shodovat v české i cizojazyčné 

verzi. Bude projednáno na schůzce s kluby a pořadateli. 

 

13) Různé 

Reakce DaCK na ústní připomínky, či stížnosti, majitelů (účastníků závodů). 



Účastníci by si měli uvědomit, že při jakýchkoliv nejasnostech, pochybení, je třeba hned na 

místě požádat pořadatele o vysvětlení, opravu (předejdou se tím případná nedorozumění).  

Taktéž v případě protestu je třeba protest podat písemně a ještě v průběhu závodu, viz Nár. 

řád:  Protesty – bod 1.13.  
 

 

 

 

 
Zápis přečten a schválen jednohlasně. 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Dana Bejčková 

Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK 

 

 

Přílohy: 

Zpráva ze zasedání CdL  

Zpráva z ME v coursingu 

 


