
Zasedání CdL komise Bitterfeld 21.6.2013 
 
1) Uvítání . 
Projev Martina Haase k ukončení  volebního období. 
Problém v práci komise díky časté změně delegate. 
 
2) Zápis z minulého zasedání - kontrola 
Pokud je v některé zemi něco zakázáno -FCI to respektuje. 
 
Lida Will byla v komisi pro pískové dostihové dráhy – komise nepracovala řádně. 
 
Christian Martin není v listu za F v CdL - bude změněno. 
 
3) Volby 
MR. Isser - pokračovat v práci Haase, podílet se na komunikaci se FCI se 
zaměřením respektovat standard, Wellfear a Fair play ve sportu. 
Jediný kandidát na předsedu -prošel jednohlasně. 
 
Volba sekretáře 
Kandidát Veronika Kučerová Chrpová….8ano 6 ne 
 
Odsouhlasen asistent (technický) pro předsedu komise a sekretáře, neb jsou 
současně i delegáty.  
 
4) Termíny: 
2014  zrušen coursing ME v Itálii pro nedostupnost plochy. Nabídka ostatním 
státům pořádat nebyla akceptována, pokud se to nedořeší do srpna bude ME v 
coursing zrušeno pro rok 2014.  
 
Dotaz na schůzi CdL – bude při ME v Tempere pokud nebude ME v coursingu. 
 
Martin Chr. nemůže být delegátem na MS ve Švýcarsku….… delegate bude Mr. 
Huschka (A). 
 
PŘIPOMÍNKA PRO DATUMY NA DALŠÍ ROK ……15.8. !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Delegát 2015 
D – dostihy delegate bude Henk Hendricks 
Helsinky – coursing (Tuamaregartano) 5.-6. 6.   
 
Slovinsko dodalo datumy CACIL 2014 a 2015 
 
F – candiduje na pořádání ME v dostizích. 
Iser navrhuje poslat specialistu, který vybere z navržených drah tu která bude 
způsobilá, ale nemůžeme říci zemi, kterou dráhu navrhnout. Nutno vyřešit co 
nejdříve. Měla by být provedena klasifikace drah, Henk Hendricks, ale problem s 
financováním. Bude řešeno. 
 
5) Pokud bude něco důležitého a je nutné to řešit ihned. Zaslat to mailem! 



 
6) DNA – test k identifikaci  
Je na národních svazech jaká pravidla si stanoví při chovu.Některé země již mají 
povinou identfikaci odběrem vzorku DNA a třeba I náhdně vybraou analýzou. 
Vše platí chovatelé.  
Vývoj testu pro rozpoznání nové plemenitby s použitím greyhounda do plemene 
whippet (německo). 
 
Iser vznesl doporučení pro kennel kluby dělat DNA identifikaci. 
 
Srbsko bohužel zapíše vše. 
 
Měla by být vytvořena permanentní pracovní skupina pro sledování standardu a 
jeho dodržování. Změna pravidel měření whippetů a italských chrtíků. 
 
7) Ostatní  
Kontrola měření proběhne pro všechny whippety a italské chrtíky ve Versoix! 

- Delegát je zodpovědný za odeslané psy na šampionát – výška 
- V propozicích na Versoix bude že delgát bude moci přeměřit i na 

šampionátu. Je to jeho rozhodnutí, nemusí to být rozhodnutí národního 
svazu.  

-     Permanentní pracovní skupina na měření. - Změna pravidel měření                
whippetů a italských chrtíků. 

 
Co se týká dopigu je potřeba dbát také na národní legislativu 
 
Problém se týká i saluk, afgánů atd. 
 
Portugalský podengo – zda účast na ME – rozhodnutí na dalším meetingu, zvážit 
otázku počtu psů na startu. 
  
Na licenci označovat od kdy je platná, zvláště u plemen, kde je platná 
mezinárodně od 18 měsíců. Striktně dodržovat věky pro plnění licencí!!!! 
11 ano, abs 2, 1 proti….. navrácení titulu deerhundovi, kterému byl titul odebrán. 
Norsko k tomu má poznámku, že výběr psů reprezentujících zemi musí být 
korektní. 
 
CH – žádá seznam rozhodčích na FCI stránkách pro coursing a dostihy….. každá 
země tam může avízovat své rozhodčí. Na národní úrovni by měl tento seznam 
být take dostupný veřejně. Požádat secretariát CMKU. 
 
Iser poděkoval Hassovi a Hendricksovi za dlouhodobou práci. 
 
Zapsala: Ing. Veronika Kučerová Chrpová 


