Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 04.05.2017
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:

M. Václavík, V. Tichá, J. Janda

Kontrola minulého zápisu
ad 3) Žádost čekatelky I. Klápové o opravnou závěrečnou praktickou zkoušku
KR doporučila termín opravné závěrečné zkoušky na NVP v Ostravě dne 08.04.2017. Bohužel
čekatelka se z důvodu zahraničního pobytu omluvila. KR doporučuje termín opravné praktické zkoušky na
NVP v Klatovech dne 01.07.2017. Zkušební komise: V. Tichá, M. Václavík.
ad) Zápis z 03.11.2016 Úprava pravidel pro Junior handling
Předpisy FCI vztahující se k soutěži JH na sekčních a světových výstavách jsou přeloženy a jsou
k dispozici na webu ČMKU. Je na zvážení P ČMKU, zda se tyto předpisy mají aplikovat i na MVP a NVP v ČR.
KR doporučuje doplnění Výstavního řádu ČMKU o časový rozpis soutěže Junior handling. KR navrhuje
posuzování předkola 10 – 13 hod, 13:30 hod semifinále a finále v rámci závěrečných soutěží.

1) Žádost o rozšíření aprobací
Michaela Semeráková – německý špic, americká akita – podléhá schválení 2. klubu
Ing. Radovan Lysák – akita inu – podléhá schválení 2. klubu
KR doporučuje ke schválení
Ing. R. Lysák žádá o zrušení žádosti o rozšíření na plemeno sibiřský husky
KR doporučuje ke schválení.

2) Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích
Lenka Klímová – podmínky splněny
Věra Sosnová – podmínky splněny
KR doporučuje ke schválení.

3) Žádost rozhodčího MUDr. T. Maślanky
Rozhodčí žádá o snížení počtu jedinců při hospitacích na plemeno deerhound. Žádost rozhodčí
zdůvodňuje skutečností, že na posledních dvou hospitací byl vždy přítomen pouze 1 jedinec.
KR doporučuje ke schválení snížení počtu jedinců za předpokladu, že bude zachován počet 3
hospitací.

4) Žádost rozhodčí L. Frnčové
Rozhodčí se obrátila na KR se žádostí o umožnění hospitace na MVP v Mladé Boleslavi namísto
klubové výstavy, jedná se o plemena afgánský chrt a barzoj. Jako důvod rozhodčí uvádí, že jí
chovatelské kluby neumožňují hospitovat na klubové výstavě.
KR konstatuje, že pro každé plemeno je během roku k dispozici 6 výstav pořádaných kluby v ČR,
další možností jsou hospitace na klubových výstavách na Slovensku. KR uvádí, že zatím nebylo žádné
žádosti tohoto typu vyhověno. KR žádost nedoporučuje ke schválení.

5) Žádost rozhodčí Z. Brotánkové
Rozhodčí žádá o umožnění zkoušek bez absolvování povinné hospitace na výstavě s CAC pořádané
klubem. KR nedoporučuje žádost ke schválení.

6) Stížnost na nedostatek času při posuzování
KR obdržela stížnost od vystavovatele týkající se nedostatku času při posuzování na MVP v Praze
dne 16.04.2017.
KR stížnost projednala a neshledala v posudku žádné nesrovnalosti. Doložené posudky ze dvou
různých výstav se v popisu jedince shodují. KR doporučuje pořadatelům upozornit personál v kruzích,
aby při psaní posudků nepoužíval zkratky. Uvedené zkratky znehodnocují kvalitu posudku. Stěžovateli
bude odpovězeno.

7) Dotaz na správnost postupu rozhodčích při změnách majitelů v PP
KR obdržela upozornění týkající se opakovaných změn majitelství feny ve spoluvlastnictví
rozhodčích J. R. a T. M. Dle sdělení došlo k porušení Řádu pro jmenování rozhodčích Článek V bod g) a
h). KR doporučuje předat tento případ k prošetření DR ČMKU.

8) Praktické rozšiřovací zkoušky
KR doporučuje průběh praktických rozšiřovacích zkoušek rozhodčích. Pro potřeby zkoušek KR
navrhuje, aby pořadatel zajistil jeden kruh. Přezkušovaní rozhodčí si sami zajistí a do kruhu přivedou
2 jedince daného plemene.
KR navrhuje, aby zkušební komisaři při praktických rozšiřovacích zkouškách byli odměněni jako
rozhodčí na výstavě. KR doporučuje, aby komisařům byl zajištěn nocleh.

KR navrhuje termíny teoretických rozšiřovacích zkoušek v termínech 31.05.2017 a 07.06.2017. Zkušební
komise:
V. Tichá, M. Václavík, J. Janda.
KR plánuje opravné vstupní zkoušky čekatelů na měsíc červenec, nebo srpen.
KR připravuje seminář pro čekatele na funkci rozhodčích na měsíc říjen a listopad.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

