Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,
dne 3.12.2014, Praha
Přítomni: MVDr. Stanislav Chrpa, Dana Bejčková, Libuše Čížková, Vladimír Panuška,

Program:
1) Ukončení sezony 2014
2) Dostihový mítink
3) Stížnosti
4) Změna v kalendáři 2015
5) Termíny měření 2015
6) Zápis z CdL - Lavarone
7) Prováděcí směrnice k NDŘ
8) Nový člen DaCK
9) Databáze whippetů + italských chrtíků
10) Školení rozhodčích, adeptů a pořadatelů dostihů a coursingů
11) Noví adepti
1) Ukončení sezony 2014
Připomínky, dotazy:
a) Václav Holoch – došlo k administrativní chybě, bude napraveno.
b) Eva Dufková – oficiální předávání proběhne 10.1.2015 při ŠŠ. Pro vítěze, kteří se nebudou
moci zúčastnit, je, v případě zájmu, možné uspořádat předání v jiném vhodném termínu.
2) Dostihový mítink
Mítink je předběžně plánován na polovinu února 2015.
3) Stížnosti
a) Veronika Majerová, Ing. Lenka Dvořáková - dostih Kolín 9.8.2014
DaCK doporučuje zamítnout žádost o navrácení titulu feně Elektra Gentle Heart – ze strany
majitelky nebyl dodržen pokyn P ČMKU k plošnému přeměření (zasedání P ČMKU ze
dne 29.5.2014).
Administrativní chyba ze strany pořadatele byla projednána s pořadatelem.
b) Kristýna Mertl - dostih Mladá Boleslav 12.10.2014
Stížnost je oprávněná. Vzhledem k tomu, že se jedná o hrubé a úmyslné porušení rozhodnutí
P ČMKU (zasedání P ČMKU ze dne 29.5.2014), DaCK navrhuje odebrat při dostihu
11.10.2015 v Mladé Boleslavi čekatelství CACIL, CACT.
Dále navrhuje anulovat výsledky psa, který neoprávněně startoval v nesprávné kategorii –
Jabulani Bohemia Snap Dog a vyzývá pořadatele, aby opravil výsledky závodu s ohledem na
tuto skutečnost.
4) Změna v kalendáři 2015
ČP - ruší bez náhrady coursing 9.-10.5.2014, jako bodovací závod bude 26.-27.7. Rejvíz
KCHCHADP - změna termínu coursingu z 25.4. na 20.6.

5) Termíny měření 2015
DaCK navrhla pět termínů. Po projednání s komisí rozhodčích budou přesné datumy
zveřejněny na stránkách ČMKU – Informace z komisí.
6) Zápis z CdL - Lavarone
Naše delegátka zaslala originál zápisu DaCK a P ČMKU s žádostí o oficiální překlad.
7) Prováděcí směrnice k NDŘ
DaCK vypracuje Prováděcí směrnice k NDŘ.
Máte-li podněty, připomínky, návrhy – zašlete je k rukám DaCK (afghani@seznam.cz)
do konce roku 2014.
8) Nový člen DaCK
Úkol trvá (vzhledem k blížícímu se konci volebního období).
9) Databáze whippetů + italských chrtíků
Podle zaslaného vzoru od CdL byla vypracována databáze WH + IT ČR. Databáze byla
zaslána prostřednictvím delegáta na FCI/CdL. Zároveň byla zaslána informace o jediných
platných Dostihových licencích ČR i se vzorem licenčních karet.
Databáze bude zveřejněna i na stránkách ČMKU – Informace z komisí.
DaCK připomíná majitelům whippetů a italských chrtíků, že dle rozhodnutí P ČMKU
(zasedání P ČMKU 29.5.2014 + 17.6.2014), že od 1.1.2015 je platná pouze označená
Dostihová licence (KLASIK, nebo SPRINTER).
10) Školení rozhodčích, adeptů a pořadatelů dostihů a coursingů
a) DaCK projednala došlé návrhy a připomínky.
K rukám DaCK byly doručeny návrhy a připomínky od NCC - Evy Dufkové a Věry
Malátkové.
b) DaCK osloví neaktivní rozhodčí a adepty, zda mají i nadále zájem o tyto aktivity, v případě
nezájmu navrhne jejich vyřazení ze seznamu rozhodčích a adeptů.
11) Noví adepti
DaCK obdržela žádosti od: Kamila Havrdová, Radka Nevěčná, Lubomír Opavský, Tomáš
Forman. DaCK nemá námitek a doporučuje ke schválení.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Dana Bejčková
Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK

