
Zápis z jednání Komise mládeže ČMKU 

konané dne  25.4.2017 v Babicích u Rosic 

 

Přítomni:  Iveta Skalická, Kateřina Boleslavová 

Nepřítomna:  Alena Krutská 

Za ČMKU:  MVDr. Lubomír Široký 

 

Program: 

1. Junior Open ČMKU 

 

1) Termín a místo konání:  17. – 18. 6. 2017 v areálu MSKS Zbraslav u Brna, ubytování a strravování 

v areálu, 2 závodní placy  

 

2) Program :  sobota  –  všestrannost, KJ, Juniorhandling  /  neděle  –  Agility, Dofrisbee 

  

3) Web akce – po dohodě s p. Ivetou Novákovou zůstává ve stávající podobě na webu ČMKU (Akce) 

– jako odkaz na webové stránky Junior Open ČMKU. Průběžně doplněny základní informace, 

propozice, rozhodčí, garanti (I. Skalická) 

 

4) Kategorie – oproti loňskému ročníku rozšíření v disciplíně Všestrannost o třídu ZZO, ZZO1 a FPR1, 

jinak beze změn 

 

5) Delegace rozhodčích:  

• Všestrannost:   Miroslav Vávra (MSKS), figurant – Vojtěch Konečný 

• KJ Brno:   Ing. Luděk Novák  

• Agility:  Jitka Maroušková 

• Juniorhandling:  Veronika Chrpová 

• Dogfrisbee:   Vladislava Matoušová 

 

6) Garanti jednotlivých kategorií: 

• Všestrannost NZŘ a IPO:   Kateřina Boleslavová,  KK Babice u Rosic 

• KJ:  Iveta Skalická 

• Agility:  Ivan Vroč, ZKO Žamberk 

• Dogfrisbee:   Lucie Seďová 

 

7) Zajištění:   

• pro JO – kancelář, PC, objednání pohárů, sponzoring  (= zodpovídá K. Boleslavová) 

• připravit předběžný rozpočet akce (= I.Skalická) 



• pobytové výlohy závodníků (ubytování, stravování ) – opět finančně zajistí ČMKU, 

rezervace ubytování (= K. Boleslavová) 

• pro Všestrannost:  pomocníci  –  4 osoby (skupinka), vedoucí P+O, vedoucí stop, zavádění 

na stopy, spray na vyznačení placu, předměty na stopy, cedulky na stopy (= zodpovídá K. 

Boleslavová) 

• pro Agility – zapůjčení a dovoz překážek AG , zajištění  PC  pro zpracování výsledků a 

výpočet odvodu Klubu AG – obojí ze ZKO Žamberk ( =  I. Skalická) 

• pro KJ Brno – příprava tiskopisů pro zapsání zkoušek ZOP, ZPU1 (= I. Skalická) 

• pro Dogfrisbee – komunikace s garantem disciplíny p.Seďovou (= I. Skalická) 

 

8) Poznámky:    

• Ve všestrannosti nebude prováděna střelba z důvodu souběžných startů na dvou 

plochách. 

• V rámci kategorie Dogfriebee bude opět možnost tréninku začínajících psovodů 

• V rámci kategorie Juniorhandling proběhne na začátku krátký seminář pro začínající 

psovody  

• Možnost startu 1 týmu (psovod+pes) souběžně ve více disciplínách 

• Stravování – závodníci budou mít zdarma oběd v obou dnech (seznam závodníků pro 

výdej), dále obdrží malé občerstvení při prezentaci 

• Ubytování – pro závodníky zdarma v areálu MSKS, nutná rezervace 

• Ubytování pro pořadatele - Agility 

 

 

Ukončení:  ve 12 hodin 

Zapsala:  Iveta Skalická 

Kontrolovala:  Kateřina Boleslavová 

 


