Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 11.05.2012
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:
Nepřítomen:

M. Václavík, V. Tichá, J. Janda
Ing. Z. Antonovič

Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 4) Metodika posuzování – úkol trvá

ad 9) Urychlení překladu standardů – všechny zpožděné překlady hotové - úkol splněn
následující překlady budou průběžně zveřejňovány

ad 10) Doplnění do evropské databáze rozhodčích, databáze byla doplněna – úkol splněn

KR obdržela vyjádření z VDH týkající se standardu plemene vícebarevný pudl. KR doporučuje,
aby standard vícebarevného pudla byl uveřejněn na stránkách ČMKU. KR dále doporučuje,
rozeslat emailem rozhodčím, kteří mají na toto plemeno aprobaci.
ad 4) Stížnost na rozhodčího Ing. Iva Barteka
Rozhodčí se nedostavil se, bude pozván na příští jednání.
1) Žádost o rozšíření aprobace
MUDr. Tadeáš Maślanka – rhodéský ridgeback, dalmatin
KR doporučuje ke schválení
Robert Kubeš – Jack Russell teriér, Parson Russell teriér, border teriér
Luděk Novák – leonberger
Oldřich

Nehyba

–

německý

ohař

dlouhosrstý,

velký

münsterlandský

ohař,

malý münsterlandský ohař
KR doporučuje výše uvedené ke schválení.
Veronika Frolíková – čínský chocholatý pes
KR nedoporučuje ke schválení, doporučuje přednostně dokončit rozšiřování v FCI sk. X.

Mgr. Naděžda Střalková – belgický ovčák, australský ovčák
KR vzhledem k tomu, že chybí kladné doporučení některého z chovatelských klubů
zastřešující daná plemena, KR nemůže zatím doporučit.

2) Žádost rozhodčího Ing. Ivany Roubalové o zařazení do seznamu mezinárodních
rozhodčích.
Podmínky splněny, KR doporučuje ke schválení.

3) Vyjádření Klubu severských psů (KSP) k žádosti adeptky na funkci rozhodčí psů
KSP revokuje své vyjádření ve věci paní Michaely Semerákové. KSP souhlasí se zařazení mezi
adepty na rozhodčí. KR vzala na vědomí.

4) Adepti na funkci rozhodčích z exteriéru psů
KR doporučuje P ČMKU udělit výjimku v případě počtu odchovaný vrhů plemene, které chce
adept posuzovat. Adept L. Kunt odchoval předepsaný počet vrhů u více plemen anglických
ohařů. Odchoval 2 vrhy anglických setrů, 2 vrhy irských setrů a 2 vrhy gordon setrů. L. Kunt
podal žádost o přijetí za čekatele na plemeno anglický setr.

5) Metodika praktických zkoušek při rozšiřování bude P ČMKU navrhnuta v VI. měsíci 2012
včetně garantů pro jednotlivé skupiny FCI

6) KR navrhuje termín rozšiřovacích zkoušek na 21.06.2012.
KR navrhuje termín semináře pro čekatele 25.10.2012.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

