
Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,  

dne 16.11.2013, Rostoklaty 

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

 

 

Program: 

1) Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI  

2) Národní dostihový a coursingový řád ČMKU  

3) Zpráva o měření při ME 2013 ve Versoix  

4) Změny v dostihovém a coursingovém kalendáři ČR 2014  

5) Termíny měření 2014  

6) Školení rozhodčích a pořadatelů 

7) Zkoušky adeptů 

8) Registrátor licencí pro nechrty 

9) Šampion práce, přílohy č. 7 a č. 8 

10) Dostihový vítěz (DV) a Coursingový vítěz (CV) 2013 

11) Komunikace veřejnosti s DaCK 

12) Došlá pošta  

  

1) Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI 

DaCK obdržela korekturu Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI, kterou 

nechalo provést P ČMKU.   

 

2) Národní dostihový a coursingový řád ČMKU  

DaCK projednala došlé návrhy a připomínky a sestavila návrh konečné verze Národního 

dostihového a coursingového řádu, který bude předložen P ČMKU ke schválení.   

Návrh je přílohou tohoto zápisu. 

 

3) Zpráva o měření při ME 2013 ve Versoix  

DaCK obdržela, od Huberta Isera, prezidenta CdL, zprávu o měření při ME ve Versoix. 

Vzhledem k závažnosti problematiky DaCK žádá P ČMKU o oficiální překlad, neboť tento 

materiál se týká všech exteriérových rozhodčích, s přednostním dodáním předsedovi Komise 

rozhodčích.  

Zároveň pověřuje delegáta ČR v CdL o vznesení dotazu, zda se jedná o informativní zprávu, 

doporučení, či oficiální metodiku měření, zvláště pak bod o jednocentimetrové toleranci. 

 

4) Změny v dostihovém a coursingovém kalendáři ČR 2014 

Byl změněn termín jednoho coursingu z důvodu stejného termínu s ME (v době tvorby 

kalendáře nebyl termín ME znám). 

Byla doplněna přesná místa coursingů, u nichž byla zatím známa pouze lokalita.  

Byl opraven termín ŠŠ – na základě změny údaje ze zápisu ze zasedání P ČMKU. 

DaCk obdržela žádost NCC o změnu kategorie coursingu. Coursing 11.-12.1.2014 nebude 

bodovací, ale bodovací bude coursing 13.-14.9.2014. DaCK žádosti vyhovuje. 

DaCK obdržela žádost KCHCHADP o změnu termínu coursingu z 18.5. na 8.5. DaCK žádosti 

vyhovuje. 

Kalendář je přílohou tohoto zápisu. 

 



5) Termíny měření 2014  

Bude projednáno s předsedou Komise rozhodčích. Termíny budou neprodleně po projednání 

zveřejněny na stránkách ČMKU v sekci Informace z komisí. 

 

6) Školení rozhodčích a pořadatelů 

Školení je naplánováno předběžně na 18.1.2014 ve Staré Boleslavi od 10 hodin. Přesné místo 

bude upřesněno a zveřejněno na stránkách ČMKU v sekci Informace z komisí.  

 

7) Zkoušky adeptů 

Dle možnosti zajistí DaCK zkoušky do konce roku 2013, nebude-li to možné, budou zkoušky 

na školení v lednu 2014. 

 

8) Registrátor licencí pro nechrty 

DaCK žádá P ČMKU o oficiální ukončení činnosti paní Malenovské jako registrátora licencí 

pro nechrty, vyžádání finanční uzávěrky a předání dokumentace. 

Agenda bude převedena na organizaci Český pes, který má na starosti činnost pro nechrty. 

 

9) Šampion práce, přílohy č. 7 a č. 8 

DaCK navrhuje, aby čekatelství CACT, a z toho vyplývající tituly, mohli získat i sprinteři. 

Návrh na změnu je přílohou tohoto zápisu. 

 

10) Dostihový vítěz (DV) a Coursingový vítěz (CV) 2013 

Byly spočítány body do celoroční soutěže DV a CV. Vítězní psi a feny byli zveřejněni na 

stránkách ČMKU v sekci Informace z komisí. Vyhlášení a předání cen proběhne 25.1.2014 

v Praze na akci Šampion šampionů.   

 

11) Komunikace veřejnosti s DaCK 

Podněty, připomínky, dotazy, stížnosti, apod., k DaCK zasílejte na: 

Týkající se coursingu – Libuše Čížková, cizala@post.cz 

Týkající se dostihů – Dana Bejčková, afghani@seznam.cz 

Došlá korespondence bude následně projednána DaCK. 

 

12) Došlá pošta 

a) Dr. Levente: Dotaz vztahu ČMKU – CGRC.  

Odpověď bude odeslána přes delegáta ČR v CdL. 

 

b) P ČMKU:  Přeposlaná stížnost od Tomáše Tyla (s podporou NCC a KCHCHADP). 

DaCK odpoví P ČMKU. 

 

c) Věra Malátková: Změna termínu dostihu pořadatelem. 

Na dotaz bylo již odpovězeno. 

 

d) Věra Malátková: Dotaz ohledně porušování řádu. 

Pokud cokoli není v souladu s řády, je třeba vznést protest okamžitě na místě, písemně a ještě 

v průběhu závodu, a trvat na zápisu do Zprávy o závodě. 

 

e) Věra Malátková: Žádost o vysvětlení ohledně dostihu v Kolíně. 

Pro odpověď bohužel chybí vyjádření a podklady od hlavní rozhodčí Hany Jandlové. Do 

dnešního dne nebyly doručeny - vyjádření, zápis z dostihu, ani po urgenci. 

 



f) Marcela Pařízková: Dotaz na nepřijetí k závodu. 

S paní Pařízkovou byl dotaz projednán telefonicky. 

 

 

 

 
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Dana Bejčková 

Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK 

  

 

 

 

 

Přílohy: 

Návrh Národní dostihový a coursingový řád ČMKU 

Dostihový a coursingový kalendář 2014  

Šampion práce 

Odpověď P ČMKU 

 


