
Zápis z jednání VK ČMKU 22. 5. 2018 

 

Přítomni: Bc. Lasík J., Bc. Vilém Babička, Ing. Miroslav Vávra 

 

Program:  1. Mezinárodní zkušební řád IGP 

2. Podmínky pro účast na zkouškách dle NZŘ a MZŘ 

      3. Organizační, různé 

 

1. Zástupce MSKS připomněl proběhlé školení rozhodčích z výkonu v ČKS, které se 

konalo dne 10. února 2018 v Pardubicích. Školení se zúčastnili i pozvaní zástupci 

z MSKS. Možnost jejich účasti na školení kladně hodnocena. Přínosem pro činnost 

rozhodčích a přenesení informací do MSKS. 

 

Od 1. ledna 2019 bude v platnosti nový Mezinárodní zkušební řád IGP pro sportovní 

výcvik psů. VK ČMKU projednala a navrhuje ČKS a MSKS provedení společného 

školení rozhodčích z výkonu obou svazů. Současně navrhuje ke zvážení pozvat jako 

školitele nového ZŘ zástupce z FCI Igora Lengvarského. Vzhledem k rozsahu nového 

ZŘ provést školení jako dvoudenní. Navrhovaný termín měsíc leden 2019, aby zůstal 

čas pro rozhodčí na přípravu před zahájením výcvikové sezóny (březen 2019). 

 

Zástupce ČKS informoval o zpracování překladu MZŘ IGP. V tištěné formě bude ZŘ 

v rozsahu ZŘ vydaného FCI – všeobecná část i s popisem metodiky prováděných 

cviků pro všechny zkoušky. Na webu ČKS bude uveden překlad zkušebního 

v rozšířené podobě. Popis a metodika bude uvedena u všech zkoušek v celém rozsahu 

tohoto ZŘ.  

 

2. VK ČMKU opětovně projednávala připomínky k účasti na zkouškách z výkonu z řad 

členů chovatelských klubů. Ne všechny chovatelské kluby a jejich členové, mohou při 

zkouškách doložit své členství a tím oprávněnost účasti na zkouškách (jedna 

z podmínek účasti na zkouškách dle ZŘ). VK navrhuje, aby všechny CHK a jejich 

členové měli členské legitimace, nebo jiný obdobný doklad, kterým dostatečně doloží 

své členství i pro daný rok (známkou, razítkem, apod.) 

 

3. Projednán předchozí návrh pro uspořádání soutěže seniorů. Dosud bez kladné odezvy  

a zájmu jak ze strany možných účastníků i pořadatelské stránce. 

 

Příští jednání VK ČMKU dle potřeby. 

       

 

Zapsal: Bc. Jiří Lasík                     Schváleno VK ČMKU 


