Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU
27.6.2013 – Stará Boleslav
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, D. Bejčková, L. Čížková,
Hosté: V. Kučerová Chrpová

Program:
1) Připomínky k návrhům
2) Žádost Klubu chovatelů naháčů ČR
3) Zápis z jednání P ČMKU
4) Řešení stížnosti
5) Řád pro udělování titulu Šampion práce ČR
6) Jednání CdL

1) Připomínky k návrhům - Národní dostihový řád a Prováděcí směrnice.
DaCk projednala a zapracovala došlé připomínky do návrhů.
2) Žádost Klubu chovatelů naháčů ČR k zařazení do dostihového sportu
Naháči jsou, jako ostatní plemena, zahrnuti do nechrtích plemen a platí pro ně Národní
coursingový řád pro nechrtí plemena. DaCK doporučuje Klubu chovatelů naháčů ČR
kontaktovat organizaci Český pes, která se pořádáním coursingů pro nechrtí plemena zabývá.
Zodpoví: MVDr. S. Chrpa
3) Zápis z jednání DaCK na ČMKU ze dne 11.6.2013
DaCK projednala zápis z jednání o problematice měření kohoutkové výšky dostihových
plemen.
ČMKU bude nominovat psy/feny, hlásící se na ME, pouze za předpokladu, že bude
přeměřena jejich kohoutková výška.
Kontrolní měření proběhne dne 13.7.2013 v Kolíně na dostihové dráze, další event. termín
bude oznámen. Rozhodčí pro měření zajistí Komise pro rozhodčí prostřednictvím pana M.
Václavíka. Všichni whippeti a italští chrtíci se musí zúčastnit kontrolního měření, jinak
nebude jejich přihláška na ME přijata.
Ke kontrolnímu měření se majitel předem přihlásí DaCK.
4) Řád pro udělování Šampion práce ČR
DaCK projednala připomínky k řádu pro udělování titulu Šampion práce, příloha 7 a 8 a
připomínky zašle P ČMKU.
5) Jednání CdL
Delegátka V. Kučerová Chrpová seznámila s jednáním CdL, které proběhlo 21.6.2013
v Bitterfeldu (D). Novým prezidentem CdL byl zvolen pan Hubert Isser (B). V. Kučerová
Chrpová byla zvolena za sekretářku CdL. Kompletní zpráva ze zasedání bude vypracována V.
Kučerovou Chrpovou a zaslána jako zvláštní dokument.

Zápis přečten a schválen jednohlasně.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Dana Bejčková
Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK
Přílohy:
Návrh – Národní dostihový a coursingový řád ČMKU
Návrh – Prováděcí směrnice k N DCŘ ČMKU
Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů pro pořádání dostihů, coursingů a licenčních
zkoušek

