Zasedání CdL komise 20.6.2018 Norresundby (DK)
•

Na úvod zasedání byla provedena prezence a byly sděleny úvodní informace ohledně ME v coursingu
prostřednictvím dánské delegátky.

•

Následně byla potvrzena agenda. Ze strany ČR byla vznesena námitka ohledně našeho příspěvku,
který nebyl zařazen do agendy, ikdyž byl odeslán řádně, byl dodatečně zařazen.

•

Zvoleni 4 delegáti pro potvrzení zápisu ze zasedání 2018.

•

Oprava zápisu z roku 2017 ... odsouhlaseno jednohlasně.

•

Volby – po každém GA FCI musí být i v komisích provedeny nové volby. Volba sekretáře byla
jednoduchá – jediný kandidát Chris Bekker byl zvolen. Volba předsedy komise začínala volbou ze 3
kandidátů : Christian Martin (F) – 1 hlas, Maria Stenberg (Fin) – 7 hlasů, Willem Vermaut (B) – 7
hlasů. Volba se opakovala a v poměru 8:7 byl zvolen Willem Vermaut.

•

Data šampionátů
 Dostihy

2019 – Německo (Gelsenkirchen), 6.-8. 9. 2019
Delegát Henk Hendricks a Willem Vermaut
2020 – Finsko (Helsinki), 4.-6. 9. 2020
Delegát Chris Bekker a Veronika Chrpová

 Coursig

2019 – Estonsko, 21.-23. 6. 2019
Delegát Miklos Levente a Joe Statti
2020 – Maďarsko (Alsonemedy), duben či květen
Delegát Iren Naarits a Slavomíra Božíková

•

Zpráva z pracovní skupiny pro Dostihový a coursingový řád. Další vydání coursingové řádu bude ke
dni 1.1. 2022. Komise bude zpracovávat všechny návrhy na změny navržené prostřednictvím delegátů
během roku 2018 a 2019. V roce 2019-2020 bude probíhat textová revize, kontroly změn (zda záznam
ve všech souvisejících textech), v roce 2021 bude odsouhlasení přes CdL na FCI a publikace.

•

Zpráva z pracovní skupiny pro coursingové rozhodčí. Komentovaný řád bude publikován jako
průvodce pro rozhodčí. 21.6. 2018 proběhne úprava tohoto průvodce a následně tento bude
distribuován mezi delegáty.

•

Zpráva z pracovní skupiny pro databázi CdL pro whippety a italské chrtíky. Stále ne všechny státy
zasílají základní údaje do databáze. Byla zde prezentována historie databáze (mírně nepřesně) a fakta o
zasílání, plus statistika psů. ČR neodeslalo za rok 2018 žádné měření. Na každém Mistrovství nyní
musí každý pes být jednou za život přeměřen. Je-li jednou přeměřen, je to v databázi zaznamenáno a
již znovu na Mistrovství nemusí být přeměřen. Toto měření se považuje jako kontrolní a platí pro něj
pravidla měření jako pro kontrolní. Možnost kontrolního měření na CACIL závodu stále zůstává, ČR ji

vzhledem k omezenému množství rozhodčích a jasným pravidlům měření nevyužívá. Databáze by
neměla být veřejně přístupná, nesmí být publikována na webu, smí být distribuována pouze pro interní
potřeby pořadatelů.
•

Zvoleni měřitelé pro ME v coursingu v DK.

•

Připomínky od jednotlivých států. Většina se jich týkala úprav v řádu a tyto byly předány pracovní
skupině pro řád. Několik těchto připomínek stojí za záznam i v této zprávě.
o Návrh Belgie na běhání CACIL závodů na váhu. Byl zatím odložen pro nedokonalé zpracování
podkladů k propozicím. Bude na nich pracovat zástupci z Francie, Německa a Belgie.
o Bez zahraničního rozhodčího nemůže být závodu přiznán CACIL, týká se pouze coursingů.
o Otázka plemene basenji – v 9 zemích FCI běhají na národní úrovni. Zatím zamítnuty návrhy
pro zařazení mezi chrty.
o Na mezinárodní úrovni nelze pro Wh a IG vypsat kategorii Sprinter plus, ikdyž některé země
toto na národní úrovni umožňují. FCI připouští 2 kategorie – klasik a sprinter. Příští rok se
bude hlasovat, zda je chceme na šampionátech nebo ne (zvyšují počty účastníků, což se nedá
kapacitně stíhat za 3 dny, stejně jako friendshipy). I proto je nutné mít kompletní informace
v databázi ohledně počtů v každé zemi v jednotlivých kategoriích.
o Každá země by měla mít aktuální seznam rozhodčích pro dostihy, coursing a jejich aprobace
jako jiní rozhodčí (např. výstavní). Tento seznam by měl být zaslán na CdL a FCI, aby bylo
možné využívat všechny rozhodčí, nejen ty známé a známé známých.
o Pokud bude jakákoliv připomínka nějaké země zamítnuta, musí být vysvětleno proč v zápise.
Některé připomínky opakovaně navrhované a zamítané, v tomto případě sekretář odpoví
rovnou.
o Protest ČR proti výsledkům ME v Coursingu 2017 v plemeni Galgo Espoňol nebyl otevřen.
Odůvodnění – nepravdivá prezentace faktů ze strany obou delegátů, kteří evidentně v místně
selhali a nechtějí připustit chybu. Záznam z jednání mám digitálně hlasově zaznamenám a
prosím ČMKU o zvážení řešení tohoto problému přímo přes P FCI a za pomoci právního
zástupce ČMKU neboť k chybě nedošlo ani na straně majitelů ani na straně team leadera ČR.
„Snaží se to zamést pod koberec“.
o Christian Martin prezentoval výsledky (zápisy) rozhodčích z Lavarone (It) a jejich konkrétní
způsoby posuzování v porovnání s ostatními rozhodčími na stejném poli. Velmi zajímavá
statistika k zamyšlení.
Zapsala : MVDr. Ing. Veronika Chrpová, Ph.D. – Delegát ČR v CdL v.r.

