
Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU, dne 25.11.2012, Praha 

 

 
Přítomni: DaCK: MVDr. S. Chrpa, D. Bejčková, zástupci pořadatelů: Kolín – L. Cíchová, 

Lednice – Ing. Z. Barák, J. Cihlář, Mladá Boleslav – T. Tyl, KCHCHADP – MVDr. K. 

Tandlerová, CCC – A. Holubová, J. Holub, ČP – J. Jehličková, Valentová, KSCH – M. 

Hetflejš, NCC – E. Dufková, Saluki klub – V. Hradecká 

Omluveni: L. Čížková 

 

 

Program: 

1) Dostihový a coursingový kalendář 2013, měření, nominační závody 

2) CACIL závody 

3) Školení rozhodčích, pořadatelů, adeptů  

4) Došlá pošta 

5) Řád pro nechrtí plemena 

6) Adepti 

7) Stížnost na rozhodnutí hlavní rozhodčí na dostihu v Kolíně 8.7.2012  

8) Dotaz pí. Fialové na závod v Křešíně 

9) Žádost o zrušení CACIL dostihu 

10) Zpráva ze zasedání CdL  

11) Zpráva z MS 2012 v dostizích 

12) Rozpočet DaCK 2013 

13) Žádost o certifikát pro třídu pracovní 

14) Předávání cen Dostihovým a Coursingovým vítězům 2012  

15) Školení adeptů, rozhodčích a pořadatelů 

16) Mezinárodní dostihový a coursingový řád a Národní dostihový a coursingový řád 

  

 

1) Dostihový a coursingový kalendář 2013, měření, nominační závody 

S pořadateli byl projednán kalendář závodů na rok 2013 do konečné podoby. Zároveň byly 

navrženy termíny měření a určeny termíny nominačních závodů na rok 2013. 

Kalendář s nominačními závody i termíny měření jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

2) CACIL závody 

Pořadatelé byli upozorněni na důsledné dodržování příslušných řádů při pořádání závodů.  

V případě nedodržení budou navrženy sankce (nesouhlas s pořádáním mezinárodních závodů, 

případně i národních závodů).  

 

3) Školení rozhodčích, pořadatelů, adeptů  

Školení proběhne 26.1.2013 v Benátkách nad Jizerou. Budou rozeslány pozvánky. 

 

4) Došlá pošta 

a) Stížnosti KCHCHADP a P. Dittrichové na nedodržení řádů při pořádání coursingu 

v Chlumci nad Cidlinou, dne 5.8.2012 pořadatelem Saluki klubem.  

DaCK zjistila, že došlo k vážnému pochybení ředitelky závodu V. Hradecké, která nezajistila 

řádný výkon veterinárního dozoru a veterinární činnosti při CACIL coursingu (stálý dozor na 

místě). Veterinární dozor byl však zajištěn a uhrazen. Veterinární lékařka byla cca 2 minuty 

od závodiště.  



DaCK doporučuje Saluki klubu, aby V. Hradecká neprováděla funkci ředitele závodu 

v následující sezoně, a klub věnoval výběru osoby na tuto funkci velkou pozornost. Zároveň 

DaCK upozorňuje na důsledné dodržování příslušných řádů. Na prvním coursingu pořádaném 

Saluki klubem v roce 2013 provede zástupce DaCK kontrolu připravenosti i průběhu závodu.   

S V. Hradeckou byl celý případ projednán, s opatřením souhlasí. 

Odpověď na stížnosti zajistí: předseda DaCK 

 

b) Stížnost V. Malátkové na nedodržení řádů při pořádání coursingu v Kozlově, dne 

10.11.2012 pořadatelem KSCH, který závod pořádal ve spolupráci s ČP.  

Stížnost byla projednána se zástupci obou organizací - KSCH i ČP. 

Kumulace funkcí - Dle vyjádření zástupce KSCH i ČP došlo k drobným nedostatkům a 

zdvojení funkcí některých funkcionářů, což DaCK považuje za ne zcela šťastné řešení. 

Veterinární služba - byla při přejímce, nebyla však přítomna po celou dobu závodu, ale byla 

telefonicky zajištěna na celou dobu konání závodu a uhrazena.  

Výhrada proti délce trati pro vipety a italské chrtíky – délka není v rozporu s řádem. 

Výhrada proti řazení běhů do druhého kola – řád nevymezuje zcela jasně vzestupnost / 

sestupnost řazení běhů.  

Chybná barva dečky (feně majitelky byla přidělena jiná barva dečky, než jí dle výsledků 

z prvního kola příslušelo) – došlo k nedopatření, za něž se pořadatel majitelce omlouvá. 

Zmíněné novoty – katalog byl na místě k dispozici v dostatečném počtu, vytištění bylo na 

dobrovolnosti účastníků. 

Mix běhy – způsob byl oznámen již v propozicích, nikdo neprotestoval. Předání cen bylo 

pouze dekorativní záležitostí. Výsledková listina byla napsána v souladu s řádem. 

Označení startu a cíle – byly řádně označeny, a nelze dodatečně posoudit provedení startu a 

doběhu, zda bylo ve všech případech v pořádku. 

Absence sedliště – ve Zprávě o závodě je sedliště popsáno, z čehož vyplývá, že sedliště 

nechybělo. 

Administrativa – sekretariát závodu pochybil, když označil CACTové karty razítky obou 

organizací, které spolupracovali na závodě.  

Přítomný zástupce KSCh se zavázal, že se klub zaměří na odstranění nedostatků při pořádání 

závodů.  

DaCK upozornila pořadatele na důsledné dodržování řádů při pořádání závodů.  

Odpověď na stížnosti zajistí: předseda DaCK 

 

5) Řád pro nechrtí plemena 

Za přítomnosti zástupců CCC, NCC a ČP byl projednán návrh řádu pro nechrtí plemena. 

DaCK doporučila drobné změny. Po úpravách DaCK doporučuje řád přijmout. 

Coursingové závody nechrtích plemen budou probíhat zcela pod kontrolou ČKS a ČP.    

 

Dále byli přítomni jen zástupci DaCK. 

 

6) Adepti 

DaCK obdržela dvě žádosti o průkaz adepta. Jedná se o: Jan Vilhelm, MVDr. Kateřina 

Tandlerová. 

DaCK nemá námitek. 

 

7) Stížnost pí. Varousové na rozhodnutí hlavní rozhodčí na dostihu v Kolíně 8.7.2012  

Jak pisatelka sama uvádí, proti hodnocení běhů nelze podat protest. DaCK může slíbit, že na 

školení bude apelovat na svědomí rozhodčích a požadovat po nich plnou pozornost při 



sledování běhů. Bohužel, ani kdyby byl k dispozici videozáznam, nelze dodatečně měnit 

rozhodnutí rozhodčího, které je na místě konečné. 

Odpověď na stížnosti zajistí: předseda DaCK 

 

8) Dotaz pí. Fialové na závod v Křešíně 

Dle informací, které se DaCK podařilo získat, startovala fena plemene greyhound Premarket 

Chance (GSB 128/714) na dostihu, který se konal 2.9.2012. Jednalo se o klubový závod, který 

byl plně v režii pořadatele KCHCH a DaCK nebylo oznámeno nic bližšího.  

Odpověď zajistí: předseda DaCK 

 

9) Žádost o zrušení CACIL dostihu 

Pořadatel ZO CHP Kolín žádá o zrušení CACIL závodu dne 10.8.2013.  

DaCK požádá sekretariát ČMKU o zaslání žádosti o zrušení na FCI. 

      Zajistí: předseda DaCK 

 

10) Zpráva ze zasedání CdL 31.8.2012 

Předseda DaCK seznámil se zprávou naší delegátky z jednání komise CdL a se zprávou ze 

zasedání komise CdL, konaném v Mont de Marsan.  

DaCK doporučuje proplatit cestovné dle doložených výloh z rozpočtu DaCK (a zároveň 

konstatuje, že dle vzdálenosti a ceny cestovného za 1 km, by bylo cestovné autem méně 

výhodné, proti přímým nákladům za dopravu letadlem, busem a vlakem). Doporučuje též 

proplacení paušálu 5 000 Kč.    

Zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

11) Zpráva z MS 2012 v dostizích 

Vedoucí ekipy Vít Černý zaslal zprávu o mistrovství světa ve Francii.  

DaCK doporučuje proplacení částky dle předchozího ujednání. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

12) Rozpočet DaCK 2013 

Byl projednán rozpočet na rok 2013.  

Rozpočet je přílohou tohoto zápisu. 

  

13) Žádost o certifikát pro třídu pracovní 

DaCK obdržela žádost M. Pařízkové o vystavení certifikátu pro třídu pracovní. Vzhledem 

k tomu, že fena majitelky, dle zápisů v dostihové licenci, z pěti CACIL závodů dva nedoběhla 

a nemá nikde doložen písemný důvod nedoběhu, jak ukládá řád, nemůže být certifikát pro 

třídu pracovní vystaven. 

      Odpověď zajistí: D. Bejčková 

 

14) Předávání cen Dostihovým a Coursingovým vítězům 2012  

Předání proběhne na Šampionu šampionů. Je třeba zajistit koordinaci DaCK s P ČMKU.  

      Zajistí: předseda DaCK 

 

15) Školení adeptů, rozhodčích a pořadatelů 

Byly probrány náměty na školení (řády, nedopatření v administrativě, připomínky, atd.).  

 

16) Mezinárodní dostihový a coursingový řád a Národní dostihový a coursingový řád 

Byl vyhotoven překlad Mezinárodního dostihového a coursingového řádu. Byly vzneseny 

některé připomínky. Po kontrole a opravě bude řád zaslán rozhodčím, pořadatelům a klubům 



(těm, jež projevily zájem o spolupráci s DaCK), a kteří zároveň budou vyzváni k zaslání 

návrhů a připomínek k sestavení nového Národního dostihového a coursingového řádu, který 

je třeba uzpůsobit, aby byl v souladu s novým Mezinárodním řádem.  

 

 
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 2013 s nominačními závody a termíny měření 

Zprávy ze zasedání CdL  

Rozpočet DaCK 2013  

Zpráva z MS 2012 v dostizích 

 


