Zasedání Dostihové a coursingové komise, dne 15.7.2007, Kolín
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, Ing. Z. Barák, D. Bejčková, K. Jeřábková, J. Šimek
Hosté: MVDr. L. Široký, H. Stohanzlová
Program:
1/ Stíţnost paní Pařízkové
2/ Stíţnost pana Holocha
3/ Mistrovství Evropy v dostihu a v coursingu
4 Adresy členů nově jmenované DaCK
5/ Termíny akcí na rok 2008
6/ Návrh delegáta do FCI
7/ Ţádost KCHCH
8/ Různé
1/ Stíţnost paní Pařízkové (v zastoupení se dostavila paní Stohanzlová)
Při měření kohoutkové výšky dne 24.3.2007 došlo ze strany zapisovatelky k administrativní
chybě - psovi paní Pařízkové Aschley Stohe byl omylem přepsán z protokolu do Dostihové
licence nesprávný údaj. Protokol o měření je podepsán dvěma rozhodčími a zástupcem
Dostihové a coursingové komise. Po zjištění o mylném zápise chtěla DaCK opravit zápis
v DL zmíněného psa dle protokolu při osobním jednání s paní Stohanzlovou, ta však odmítla
uznat správnost protokolu a trvala, aby mylný údaj v Dostihové licenci byl povaţován za
platný. Jako smírné řešení bylo ze strany DaCK nabídnuto přeměření psa, coţ bylo pí.
Stohanzlovou odmítnuto.
Návrhy DaCK na řešení stíţnosti:
a) umoţnit přeměření psa (s čímţ přítomná stěţovatelka opět projevila nesouhlas):
Hlasování:
pro: Chrpa, Jeřábková
proti: Barák, Bejčková, Šimek
zdrţeli se: 0
Návrh nebyl přijat
b) trvat na platnosti protokolu:
Hlasování:
pro: Barák, Bejčková, Šimek
proti: Chrpa, Jeřábková
zdrţeli se: 0
Návrh přijat
2/ Stíţnost pana Holocha
Nesouhlasí s naměřenou kohoutkovou výškou +38 jeho psa italského chrtíka. Stíţnost byla
podána několik měsíců po měření.
Návrh DaCK:
DaCK nesouhlasí s mimořádným přeměřením. Psovi jsou nyní dva roky a můţe se kdykoliv
zúčastnit dalšího oficiálního měření (termín nejbliţšího měření je 16.9).
Hlasování:
Schváleno jednohlasně
3/ Přihlášky na Mistrovství Evropy v dostizích a v coursingu
ME v dostizích: uzávěrka přihlášek bude 23.7.2007, přihlášky je třeba zasílat k rukám
předsedy DaCK MVDr.S.Chrpy.
Vedoucí ekipy navrţena Ing.Radka Šimková.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně

ME v coursingu: uzávěrka přihlášek bude 8.8.2007, přihlášky se zasílají k rukám předsedy
DaCK MVDr.S.Chrpy.
4/ Adresy členů nově jmenované DaCK:
MVDr. Stanislav Chrpa, 281 71 Rostoklaty 92
Ing. Zdeněk Barák, 696 04 Svatobořice 477
Dana Bejčková, Vrchlického 28, 419 01 Duchcov
Kateřina Jeřábková, nám. Svat. Čecha 12, 101 00 Praha 10
Jaroslav Šimek, nám. Míru 49/II, 293 01 Mladá Boleslav
5/ Návrhy termínů dostihů a coursingů na rok 2008
Pořadatelské organizace doručí své návrhy k rukám předsedy DaCK.
a) na mezinárodní dostihy a coursingy do 8.8.2007
b) na národní dostihy a coursingy do 15.9.2007
6/ Návrh delegáta za ČMKU do Dostihové komise CdL FCI
Bod trvá do příštího zasedání DaCK.
7/ Ţádost KCHCH
Klub ţádá o umoţnění získání titulu CACT pro plemeno dlouhosrstý vipet.
Návrh DacK: ţádost se zamítá (neuznané plemeno)
Hlasování:
Schváleno jednohlasně
8/ Různé
a) Úprava zápisů v protokolech o měření kohoutkové výšky pro všechna následující měření
Návrh: V protokolech místo znamének „+“, „ – “ uvádět slovně „plus“, „minus“.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně
b) Časomíra
K.Jeřábková – Pronájem časomíry je finančně neúnosně vysoký, poţádat P ČMKU o
příspěvek na zakoupení časomíry.
Ing. Z.Barák – Kaţdá dráha by si časomíru měla pořídit sama.
MVDr. L. Široký – Finanční poţadavky DaCK je třeba promítnout do návrhu rozpočtu DaCK
pro kaţdý následující rok
c) Rozhodčí
K.Jeřábková – řešit problém rozhodčích nedostavujících se bez omluvy na závody.
Bod trvá do příštího zasedání DaCK.
MVDr. S.Chrpa – ţádá zaslat seznam rozhodčích.
Seznam bude zaslán.
Zodpovídá:D. Bejčková
d) Mezinárodní a národní dostihový a coursingový řád FCI
Ing. Z.Barák – od 1.1.2007 je platný nový Mezinárodní dostihový a coursingový řád, proto je
třeba zaktualizovat a dát do souladu stávající Národní dostihový a coursingový řád s
mezinárodním řádem.
Bod trvá do příštího zasedání DaCK.
e) Aktualizace informací z DaCK na webových stránkách ČMKU.
Informace z DaCK k umístění na stránky bude předávat na ČMKU předseda DaCK.
f) Stíţnost pana Faldíka na jednání pořadatele při dostihu v Rakousku.
Po písemném doručení stíţnosti bude stíţnost řešena oficiální cestou.
Zodpovídá:MVDr.S.Chrpa
Zapsala: Dana Bejčková
Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK

