
 

 

Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,  

dne 13.5.2014, Český Brod 

 

 
Přítomni: MVDr. Stanislav Chrpa, Dana Bejčková, Libuše Čížková, Vladimír Panuška,  

    Vilém Zuvač 

 

 

Program: 

1) Nominace na ME v coursingu 

2) Plošné přeměření 

3) Stížnost a nedostatky 

4) Termíny závodů 2015 a schůzka pořadatelů 

5) Žádost o doložku k rozšíření aprobace 

6) Různé 

  

 

1) Nominace na ME v coursingu 

a) Ze zaslaných přihlášek byla sestavena nominační listina.  

Nominační listina s údaji o startujících bude zaslána na sekretariát ČMKU k odeslání 

pořadateli (dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu). 

Všem nominovaným bude zasláno potvrzení o nominaci, kde budou i další potřebné 

informace pro startující – jméno a kontakt na vedoucí ekipy, nutnost zaplacení startovního 

poplatku do 25.5. k rukám vedoucí ekipy, nutnost zúčastnit se přeměření 1.6., nebo 8.6. (platí 

pro whippety a italské chrtíky). 

Vedoucí ekipy: Ing. Johana Horáková. 

Seznam nominovaných je přílohou tohoto zápisu. 

 

b) DaCK žádá o poskytnutí příspěvku 5000 Kč na mistrovství Evropy v coursingu vedoucí 

ekipy, na základě předložení zprávy z tohoto mistrovství. 

ME se koná ve dnech 27.-29.6.2014 v Lavarone (I), vedoucí ekipy – Ing. Johana Horáková. 

 

 

2) Plošné přeměření 

DaCK stanovila Vladimíra Panušku garantem pro měření whippetů a italských chrtíků, včetně 

komunikace (projednávání termínů) s Komisí rozhodčích. 

P ČMKU určilo tyto termíny a rozhodčí pro plošné přeměření: 

1.6.2014 – Kolesa – V. Tichá, M. Václavík 

8.6.2014 – Kolín – V. Adlt, M. Václavík 

Přeměření se týká všech whippetů a italských chrtíků s platnou licencí. Měření bude probíhat 

od 9 do 12 hodin. Na měření je třeba se předem přihlásit, nejpozději 7 dní před měřením. 

Přeměření je bez poplatku. Tato měření jsou určena pouze pro plošné přeměření. Dle 

výsledku přeměření bude licenční karta označena, do které kategorie jedinec spadá. 

Přeměření se nemusí zúčastnit jedinci, které již měřili rozhodčí jmenovaní P ČMKU pro 

měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků (od 13.7.2013).  

Licenční karta bude označena všem whippetům a italským chrtíkům – to znamená i těm, kteří 

se zúčastnili měření od 13.7.2013. Licenční kartu k označení lze předat zástupci DaCK buď 

přímo na některém závodě, nebo majitel licenční kartu k označení zašle poštou. 

Od 1.7.2014 bude platná pouze označená licenční karta. Neoznačená licenční karta opravňuje 

ke startu pouze v kategorii „sprinter“. 



 

 

Poznámka: Na přeměření 8.6.2014 bude změna zapisovatele do protokolů – D. Bejčková bude 

zastoupena jiným členem DaCK. 

Informace o přeměření budou vyvěšeny na stránkách ČMKU. 

 

3) Stížnost a nedostatky 

a) Ing. L. Skoumalové – nedodržení Národního Dostihového řádu při dostihu 1.5.2014 

v Lednici. 

DaCK osloví pořadatele, aby se ke stížnosti vyjádřil. 

 

b) DaCK zjistila nedostatky i u dalších pořadatelů – neposílání výsledků závodů, neposílání 

Zpráv ze závodů, nedávání CACIL karet majitelům vítězných psů. 

 

DaCK upozorňuje pořadatele, že v případě opakujících se nedostatků, navrhne těmto 

pořadatelským organizacím nepřidělení titulových závodů pro příští rok.  

 

 

4) Termíny závodů 2015 a schůzka pořadatelů 

DaCK připomíná pořadatelům, kteří chtějí pořádat v roce 2015 závody, požadavek na 

písemné zaslání návrhů svých termínů do 15.6. k rukám DaCK, dle NDŘ bod 1.7.3.  

 

Schůzka s pořadateli ohledně úpravy případných kolidujících termínů proběhne 12.7.2014 

v Kolíně od 15 hodin. Pořadatelům bude zaslána pozvánka. 

 

 

5) Žádost o doložku k rozšíření aprobace 

O doložku zažádali: Eliška Matušková, Pavlína Pašková a Ing. Soňa Přílučíková. 

 

 

6) Různé 

a) P. Marešová – nesouhlas s řešením P ČMKU ohledně protestů.  

DaCK doporučuje obrátit se přímo na P ČMKU.  

 

b) E. Friedrischová, L. Michňáková - dotazy na dřívější termín měření (před 23.8.). 

Odpověď: P ČMKU nestanovilo žádné další mimořádné termíny měření. 

 

 

 

 
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Dana Bejčková 

Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK 

 

 


