
Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,  

dne 16.1.2016, Praha 

 

 

 
Přítomni: Vladimír Panuška, Dana Bejčková, MVDr. Stanislav Chrpa, Jana Jehličková,  

     Ing. Veronika Kučerová Chrpová  

Omluven: Milan Bergl 

 

 

Program: 

1) Dořešení bodu 10 z minulého zasedání DaCK 

2) Dořešení bodu 12 z minulého zasedání DaCK 

3) Školení rozhodčích, adeptů a pořadatelů 

4) Změny v Mezinárodním dostihovém a coursingovém řádu 

5) Došlá pošta 

  

 

1) Dořešení bodu 10 z minulého zasedání DaCK 

a) Z. Búzek doložil, že je členem ČMKU a není důvod k pozastavení licencí. 

b) DaCK pozastavuje platnost licence whippetky Quarry Supesonic do předložení PP v němž 

bude uveden Z. Búzek jako majitel feny. O této skutečnosti budou prostřednictvím naší 

delegátky v CdL informovány organizace v zahraničí. 

 

2) Dořešení bodu 12 z minulého zasedání DaCK 

DaCK odebírá pořadateli CCC udílení titulů CACIL a CACT při závodech v roce 2016. 

Závod 19.-20.3. nebude bodovací, závod zůstává jako klubový. DaCK provede kontrolu na 

tomto závodě. CACIL závod – zrušení, či případná změna pořadatele, bude projednána na 

školení 13.2.2016 v Otradovicích. Musí být dodržen termín závodu. 

 

3) Školení rozhodčích, adeptů a pořadatelů proběhne 13.2.2016 v Otradovicích od 11 hodin. 

Pozvánka bude zveřejněna na stránkách ČMKU Informace z DaCK. 

 

4) Změny v Mezinárodním dostihovém a coursingovém řádu 

Maximální povolená výška pro sprintery: whippet psi 56 cm, whippet feny 52 cm, italský 

chrtík 41 cm. 

DaCK rozhodla přeměřit všechny sprintery do 15.5.2016. Toto datum bylo určeno s ohledem 

na nominaci na ME v coursingu. Do té doby mohou stávající sprinteři startovat. Po přeměření 

již startují v příslušné kategorii. Přeměření je zdarma. DaCK se pokusí zajistit do 15.5. ještě 

jeden termín měření. Přeměření bude zaznamenáno do licenční karty. Sprinterům, kteří 

nesplní výškový limit dle nového řádu, bude licenční karta označena.  

DaCK vyzývá pořadatele k důsledné kontrole licenčních karet, aby se zabránilo umožnění 

startu, které nebude odpovídat platným dostihovým řádům. 

Národní dostihový a coursingový řád bude upraven v souladu se změnami v Mezinárodním 

řádu. 

 

5) Došlá pošta 

a) E. Dufková – NCC žádá, aby jejich coursing 10.-11.9.2016 byl bodovací - za odebraný 

bodovací závod CCC. DaCK souhlasí.   



 

b) J. Jehličková – ČP žádá o přesunutí bodovacího závodu. Závod 26.-27.3.2016 Brno nebude 

bodovací, ale jako bodovací bude závod 15.5. Pardubice. DaCK souhlasí.    

 

c) E. Dufková – Pracovní certifikáty jsou v různých zemích vystavovány různým způsobem. 

DaCK pověřuje našeho delegáta v CdL, aby k otázce vystavování certifikátů dal podnět 

k diskuzi na CdL a sjednocení podmínek. 

 

d) E. Dufková, E. Voborníková – malý certifikát. 

DaCK – již řešeno v bodě 4. v posledním zápise DaCK. Probíhá jednání. DaCK doporučuje 

schválení. 

 

e) T. Tyl – proč byl ve stejném termínu 10.-11.10.2015 dostih i coursing.  

DaCK – ke kolizi termínů došlo z důvodu dodatečného přidělení akcí. Nebyl úmysl nikoho 

poškodit. Akcí je mnoho a stejné termíny dostihů a coursingů se objevují v kalendáři každý 

rok, i když se toho snaží pořadatelé, dle možností, vyvarovat. 

 
f) T. Tyl – neinformovanost o novém řádu. 

DaCK – nový řád DaCK obdržela z FCI v polovině prosince 2015, řád byl vyvěšen 

v originále na stránkách ČMKU a bylo požádáno o oficiální přeložení. 

 

g) T. Tyl – proč nebyla stížnost 6.10.2015 projednána s pořadatelem. 

DaCK – zástupce pořadatele zaslala ke stížnosti své vyjádření. 

 

h) T. Tyl – zabývala se DaCK jeho Zápisem z dostihu 12.7.2015? 

DaCK – ano, zabývala, projednala s pořadatelem.  

 

ch) Z. Škrdlová – Kolín žádá o přesunutí závodu z 23.4. na 24.4. z důvodu zajištění časomíry. 

DaCK souhlasí. 

 

i) L. Čížková – CCC žádá o změnu místa závodu z Hrušova na Kyškovice u Roudnice nad 

Labem. Termín 19.-20.3. se nemění. DaCK souhlasí.  

 

j) MVDr. Aleš Fiedler – KCHCHADP oznámila změnu konání Speciální výstavy chrtů. 

Výstava se bude konat 3.9.2016, místo konání: Kladruby nad Labem-Kolesa.  

DaCK bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Dana Bejčková 

Za správnost: Vladimír Panuška, předseda DaCK 

 


